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    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Keuangan 

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan 

Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan (value of firm). Untuk mencapai tujuannya, perusahaan 

harus melakukan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien agar 

dapat menghasilkan laba maksimal yang tentunya diharapkan pula dapat 

memaksimalkan kemakmuran para investornya. Sedangkan nilai 

perusahaan itu sendiri, khususnya bagi perusahaan yang sudah go public 

tercermin dari harga sahamnya. 

Pengertian keuangan itu sendiri menurut Gitman (2012:4) adalah  

sebagai berikut : 

“Finance can be defined as the science and art of managing 

money”. 

 Yang artinya adalah  keuangan dapat didefinisikan sebagai seni 

dan ilmu mengelola uang. Dari definisi tersebut maka dapat dikembangkan 

bahwa keuangan sebagai seni berarti melibatkan keahlian dan pengalaman, 

sedangkan sebagai ilmu berarti melibatkan prinsip-prinsip, konsep, teori, 

proposi dan model yang ada dalam ilmu keuangan. 

Sedangkan pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan 

Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of 

Financial Management yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-

prinsip Manajemen Keuangan, adalah 
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“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, 

pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa 

tujuan umum”. 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen 

Keuangan adalah salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana, 

menggunakan dana, dan manajemen aktiva untuk menciptakan 

kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai 

perusahaan. 

2.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat tiga fungsi 

manajemen keuangan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang 

penting dalam penunjang pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi karena menyangkut tentang memperoleh dana 

investasi yang efisien, komposisi aset yang harus dipertahankan 

atau dikurangi. 

2. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden) 

Kebijakan deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai 

integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya 

fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh 

oleh perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau 

ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan Manajemen Aset adalah fungsi manajemen 

keuangan yang menyangkut tentang keputusan alokasi dana 

atau aset, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan 
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dan penggunaan modal baik yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi 

perusahaan. 

Manajemen keuangan memiliki kesempatan kerja yang luas karena 

setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang 

menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan 

merupakan salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam 

perusahaan. 

2.1.3. Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan 

sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian 

keefisienan keputusan keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-

keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan 

tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang 

akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan 

keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham). 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) mengenai tujuan 

manajemen ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu 

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada 

saat ini”. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah merencanakan untuk 

memperoleh dan menggunakan dana guna memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

 



17 
 

2.2. Laporan Keuangan  

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus 

kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2012:2), mengatakan 

bahwa  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 

untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan”.  

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi 

para pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat 

financial. 

Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban 

setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan 

perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan 

kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi 

perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan 

langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan 

melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan 

yang dimilikinya. 

Menurut Kasmir (2012:7), dalam pengertian yang sederhana ia 

menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah  

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 

pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan untuk perusahaan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

 

2.2.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Pendapat menurut Kasmir (2012:7), tentang laporan keuangan 

adalah  

“Laporan Keuangan menggambarkan pos-pos keuangan 

perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam 

praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 

catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas“. 

Menurut Fraser dan Ormiston yang dikutip Fahmi (2012:3-4) 

“Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan 

keuangan pokok...” yaitu 

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan-aktiva, utang, dan ekuitas 

pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti 

pada akhir triwulan atau akhir tahun. 

2. Laporan Laba-Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, 

laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode 

akuntansi tertentu. 

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal 

dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang 

saham pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan 

saldo laba, sering kali dikombinasikan dengan laporan laba-rugi 

yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. 

Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang 

terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas pemegang 

saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki. 
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4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas 

masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi 

selama suatu periode akuntansi. 

Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan laporan 

keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155), neraca adalah 

“Ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 

yang menunjukan total aset sama dengan total liabilitas 

ditambah total ekuitas pemilik”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa neraca 

merupakan ringkasan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan 

disusun secara garis besarnya saja dan tidak mendetail. Kemudian, neraca 

juga menunjukan posisi keuangan berupa aktiva (harta), kewajiban 

(utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat tertentu, untuk 

mengetahui kondisi perusahaan. 

Sedangkan masih menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155), 

laporan laba rugi adalah 

”Ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama 

periode waktu tertentu, diakhiri dengan laba neto atau rugi 

neto untuk periode tersebut”. 

Dapat dijabarkan bahwa laporan laba rugi memuat jenis-jenis 

pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan jenis-jenis biaya yang 

dikeluarkan dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya 

ini akan terdapat selisih jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan 

dan biaya ini kita sebut laba (untung) jika jumlah pendapatan lebih besar 

dari jumlah biaya dan sebaliknya jika jumlah biaya lebih besar dari 

jumlah pendapatan maka kita sebut rugi.  
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2.2.3. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Menurut Kasmir (2012:10), tujuan dari laporan keuangan adalah 

“Untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, 

baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”. 

Jelasnya Kasmir (2012:10) juga menggungkapkan bahwa  

“Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan 

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan”. 

Menurut Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntasi 

Indonesia) yang dikutip Fahmi (2012:6) bahwa 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi”. 

Adapun tujuan laporan keuangan menurut PAPI (Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia) yang dikutip oleh Fahmi (2012:6) adalah 

“Untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya 

yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka”. 

Beberapa tujuan dan manfaat laporan keuangan dari berbagai 

sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 



21 
 

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan 

aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan 

keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat 

dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang 

diambilnya. 

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan 

meramalkan kondisi perusahaan di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang, sehingga apakah akan menghasilkan keuntungan yang 

sama atau lebih menguntungkan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama 

periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, 

laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

 

2.2.4. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:16), dalam bukunya Analisis Laporan 

Keuangan keterbatasan dari laporan keuangan antara lain: 

1. Pembuatan laporan keuangan disususn berdasarkan sejarah 

(historis), di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang 

bukan hanya untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

situai ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang 

tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai 

contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling 

rendah. 
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5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut 

pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang 

terjadi bukan kepada sifat formalnya. 

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai 

keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar 

dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun 

perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi. 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:154) analisis laporan 

keuangan adalah 

“Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan”. 

Menurut Kasmir (2012:66) pengertian analisis laporan keuangan 

adalah 

“Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang 

relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan 

penilaian yang benar sehingga akan terlihat kondisi keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data 

keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi 

keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara 

mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat 

dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan 

lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan 
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analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu 

keputusan yang akan diambil.  

Adapun posisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya 

berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) 

dalam neraca yang dimiliki dan kemudian dapat diketahui bagaimana hasil 

usaha yang diperoleh apakah laba atau rugi. 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Manfaat analisis laporan keuangan yang tersirat dalam kutipan 

menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:154) yaitu  

“Untuk membuat keputusan yang rasional guna memenuhi 

tujuan perusahaan, manajer keuangan harus memiliki alat-alat 

analisis”. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa alat-alat analisis yang dimaksud 

adalah analisis laporan keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

membuat keputusan yang rasional guna memenuhi tujuan perusahaan. 

Adapun pendapat lain yaitu menurut Kasmir (2012:68), tujuan dan 

manfaat dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat 

ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 
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6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

 

2.3.3. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:69-70), dalam praktiknya, terdapat dua 

macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Analisis Vertikal (Statis)  

Merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode 

laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, 

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu 

periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke 

periode. 

2. Analisis Horizontal (Dinamis)  

Merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan 

keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat 

perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang 

lain. 

Menurut Kasmir (2012:70-72), teknik analisis laporan keuangan 

terdiri dari : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan 

teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan 

untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan: 

a. Angka-angka dalam rupiah; 

b. Angka-angka dalam presentase; 

c. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah; 

d. Kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun presentase 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. 
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2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size 

Statement), adalah suatu metode analisis yang dilakukan untuk 

membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan 

keuangan, baik yang ada di neraca maupun laba rugi. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan dana atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement 

Analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 

berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai 

layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti 

bank.  

8. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau 

perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 

untuk periode tersebut. 

9. Analisis Break Even Point, adalah suatu analisis untuk menentukan 

tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum 
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memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya 

itu merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk 

menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai 

tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data lebih dimengerti 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan.  

 

2.4. Analisis Rasio Keuangan 

2.4.1. Rasio Sebagai Analisis 

Rasio keuangan ini sangat penting gunanya untuk melakukan 

analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. 

Menurut Fahmi (2012:107) secara sederhana rasio (ratio) disebut 

sebagai  

“Perbandingan jumlah dari satu jumlah dengan jumlah yang 

lainnya kemudian dilihat perbandingannya dengan harapan 

nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu 

dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan”. 

Pengertian rasio keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr 

(2012:163) adalah 

“Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan 

didapat dengan membagi suatu angka dengan angka lain”. 

Rasio keuangan merupakan cara yang paling umum digunakan 

dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio menggambarkan 

hubungan sistematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. 

Perhitungan yang digunakan dalam analisis ini sebenarnya sederhana, 

namun interpestasi terhadap rasio tersebut merupakan masalah yang 
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cukup kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan dan keahlian 

analisis dari orang yang ingin menginterpestasikan rasio tersebut. 

2.4.2. Bentuk Rasio Keuangan 

Menurut Weston dalam buku Kasmir (2012:106-107), bentuk-

bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

          Rasio Lancar (Current Ratio) 

 Current Ratio =  
              

                   
  x 100% 

          Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

 Quick Ratio =  
                        

                    
  x 100% 

2.  Rasio Solvabilitas (Laverage Ratio), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan hutang. 

          Debt Asset Ratio 

  Debt Assets Ratio =  
          

            
 

          Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Earned) 

 Times Interest Earned =   
    

        
 

          Lingkup Biaya Tetap ( Fixed Charge Coverage) 

 Fixed Charge Coverage =  
                  

              
 

          Cash Flow Coverage 

 Cash Flow Coverage =  
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3. Rasio Aktivity (Activity Ratio), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya 

perusahaan atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

          Perputaran Sediaan ( Inventory Turn Over) 

 Inventory Turn Over =  
     

         
 

         Rata–rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang 

(Average Collection Period) 

  Average Collection Period =  
                       

                
 

          Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) 

 Fixed Assets Turn Over =  
     

                  
 

          Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over) 

 Total Assets Turn Over =  
     

            
  

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio), merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode tertentu. 

          Margin Laba Penjualan (Profit Margin On Sales) 

         Profit Margin On Sales = 
                

     
 

          Daya Laba Dasar ( Basic Earning Power) 

 Basic Earning Power =  
    

            
 

          Hasil Pengembalian Total Aktiva (Return On Total Assets) 
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 Return On Total Assets =  
   

            
  x100% 

          Hasil Pengembalian Ekuitas (Return On Total Equity) 

 Return On Total Equity =  
   

      
  x100% 

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor 

usahanya. 

          Pertumbuhan penjualan penjualan 

 Pertumbuhan penjualan =   
                         

            
 

          Pertumbuhan laba bersih 

 Pertumbuhan Laba Bersih =  
                           

              
 

          Pertumbuhan Pendapatan Persaham 

 Pendapatan Persaham =  
                               

                      
 

          Pertumbuhan deviden persaham 

Deviden Persaham = 
                                      

                    
 

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), yaitu rasio yang memberikan 

ukuran kemampuan manejemen dalam menciptakan nilai pasar 

usahanya diatas biaya investasi. 

          Rasio bunga saham terhadap pendapatan 

 EPS = 
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          Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku 

 PBV = 
                            

                    
 

Menurut Horne dalam buku Kasmir (2012: 107-108), jenis rasio 

dibagi menjadi sebagai berikut:  

1.         Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

          Rasio Lancar (Current Ratio) 

 Current Ratio =  
              

                   
 x 100% 

          Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

 Quick Ratio =  
                        

                    
 x 100% 

2.         Rasio Pengungkit (Laverage Ratio) 

          Total utang terhadap ekuitas 

Debt to Equity Ratio =  
     

      
 

          Total utang terhadap total aktiva 

 Debt Assets Ratio =  
          

            
 

3.         Rasio Pencakupan (Coverage Ratio) 

          Bunga Penutup 

4.         Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

          Perputaran Piutang (Receivable Turn Over) 

 Receivable Turn Over =  
                

       
 

          Rata-rata penagihan piutang (Average Collection Period) 
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 Average Collection Period =  
                       

                
 

          Perputaran sediaan (Inventory Turn Over) 

 Inventory Turn Over =  
     

         
 

          Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over) 

 Total Assets Turn Over =  
     

            
 

5.         Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

          Margin laba bersih (Net Profit Margin) 

 Net Profit Margin =  
   

     
  x 100% 

          Pengembalian investasi (Return on Investment) 

 Return On Investment  =  
   

            
  x100% 

          Pengembalian ekuitas (Return On Equity) 

 Return On Equity =  
   

            
  x100% 

2.4.3. Manfaat Analisis Rasio 

Manfaat dari analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2012:109) 

adalah  

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan 

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak 

manajemen sebagai rajukan untuk membuat perencanaan 

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari prespektif 

keuangan 
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d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor 

dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang 

akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan 

pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman 

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi 

pihak stakeholder organisasi. 

 

2.5. Kinerja Keuangan 

2.5.1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan didalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai 

sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan 

seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah 

kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara 

prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. 

Menurut Fahmi (2012:239) pengertian dari kinerja keuangan 

adalah 

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. 

Menurut Kasmir (2012:196) mengenai hasil pengukuran kinerja 

keuangan adalah sebagai berikut :  

“Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi 

kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja 

secara efektif atau tidak”. 
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Selanjutnya Kasmir (2012:197) menjelaskan bahwa : 

“Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus 

kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru 

terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh 

karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah 

satu alat ukur kinerja manajemen”.   

Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan.  Salah satunya  yang digunakan sebagai 

pembanding untuk menilai kondisi suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan  (profitable) yaitu melalui analisis Rasio Profitabilitas. 

 

2.5.2. Tahap-Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2012:240) tahapan dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan secara umum terdapat 5 (lima) tahap, yaitu: 

1. Melakukan Review terhadap data laporan keuangan. 

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan 

yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-

kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga 

dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan Perhitungan. 

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan 

dengan kondisi dan pemasalahan yang sedang dilakukan 

sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan 

suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang 

telah diperoleh. 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 

perbandingan ini ada dua, yaitu: 
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a. Time Series Analysis, yaitu membandingkan secara antar 

waktu atau periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat 

secara grafik 

b. Cross Sectional Approach, yaitu melakukan perbandingan 

terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan 

antara suatu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam 

ruang lingkup yang sejeni yang dilakukan secara 

bersamaan. 

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya 

akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi 

perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, 

sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik. 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan 

adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut baru selanjutnya 

dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan 

dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut. 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) 

terhadap berbagi permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini ditemukan berbagai permasalahan yang 

dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input 

atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan 

selama ini dapat terselesaikan. 

 

2.6. Return On Investment (ROI) 

2.6.1. Pengertian dan Kegunaan Return On Investment (ROI) 

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama 

Return On Investment (ROI) atau return on total assets menurut Kasmir 

(2012:202) adalah  
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ROI  
   

             
  x 100% 

“Rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan 

suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 

investasinya”. 

Sedangkan pengertian Return On Investment (ROI) menurut 

Fahmi (2012:137) yang juga dibeberapa referensi lainnya rasio ini ditulis 

dengan Return On Assets (ROA) , adalah  

“Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut 

sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan”. 

Adapun rumus Return On Investment (ROI) adalah: 

 

       

 

Gitman (2012:81)  

 Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja yang diraih 

oleh suatu perusahaan, oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan juga memerlukan suatu analisis yang mampu menganalisis 

kemampuan perusahaan secara menyeluruh. Berdasarkan alasan tersebut, 

analisis tingkat pengembalian investasi dengan teknik analisisnya yang 

bersifat komprehensif tadi seringkali dijadikan sebagai acuan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. 
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2.7. Net Profit Margin (NPM) 

2.7.1. Pengertian dan Kegunaan Net Profit Margin (NPM) 

Pengertian Margin Laba Bersih atau yang dikenal dengan Net 

Profit Margin menurut Kasmir (2012:200) adalah 

“Margin Laba Bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan untuk melihat pendapatan 

bersih perusahaan atas penjualan”. 

 Menuruh Siegel dan Shim yang dikutip oleh Fahmi (2012:136) 

mengenai Net Profit Margin adalah 

“Margin Laba Bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan 

penjualan bersih. Ini menunjukan kestabilan kesatuan untuk 

menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus”. 

Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah 

perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi 

operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. 

Adapun rumus Net Profit Margin (NPM) adalah: 

 

 NPM  
   

          
  x 100% 

 

              Gitman (2012:81) 

 Rasio ini menghubungkan laba bersih setelah pajak dengan hasil 

penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas 

perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana 

tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Jika 
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kondisi perusahaan dikatagorikan menguntungkan atau menjanjikan 

keuntungan di masa mendatang maka banyak investor yang akan 

menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan 

tentu saja hal itu akan mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. 

 

2.8. Harga Saham 

2.8.1. Pengertian Saham 

Menurut Martalena (2011:12), pengertian saham adalah sebagai 

berikut 

“Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas”. 

Saham menurut Martalena (2011:13), memiliki dua macam 

bentuk yaitu: 

1. Saham Biasa, yang memiliki karakteristik: 

- Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan 

dilikuidasi 

- Hak suara proposional pada pemilihan direksi serta keputusan 

lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham 

- Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di 

dalam rapat umum pemegang saham 

- Hak memesan efek terlebih dulu sebelum efek tersebut 

ditawarkan kepada masyarakat 

2. Saham Preferen, yang memiliki karakteristik: 

- Pembayaran deviden dalam jumlah yang tetap 

- Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika 

perusahaan dilikuidasi 

- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 
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Harga saham itu sendiri adalah nilai bukti dari saham dimana 

saham tersebut telah beredar (outstanding securities). Harga saham dapat 

juga didefenisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi antara para 

penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka 

terhadap keuntungan perusahaan. Adapun penentuan harga jual saham 

yang diperdagangkan di pasar perdana ditentukan oleh emiten (issuing 

firm) dan penjamin emisi (underwriter). 

2.8.2. Nilai Saham 

Menurut Martalena (2012:57) dalam bukunya Pengantar Pasar 

Modal, nilai dari suatu saham dapat memiliki empat konsep, yaitu : 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan 

akuntansi dan hukum.  

Nilai ini diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan 

modal disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah 

diedarkan 

2. Nilai buku per lembar saham  

Menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang 

merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar 

Nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran yang terbentuk di bursa saham. 

4. Nilai Intirinsik 

Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham 

yang sebenarnya. Nilai intirinsik ini merupakan nilai sekarang 

dari semua arus kas di masa mendatang (yang berasal dari capital 

gain dan deviden) 
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2.9.  Hubungan Kinerja Keuangan Yang Diukur Oleh Rasio Profitabilitas 

(ROI dan NPM) dengan Harga Saham 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:154) mengenai 

hubungan pengaruh kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas adalah  

“Para investor saham biasa umumnya tertarik dengan 

pendapatan saat ini dan pendapatan yang diharapkan di masa 

depan serta stabilitas pendapatan-pendapatan tersebut dalam 

garis tren. Jadi, para investor biasanya memfokuskan pada 

analisis profitabilitas”. 

Kondisi fundamental perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan yang dipublikasikan setiap periode tertentu. Di 

dalam laporan keuangan tersebut terdapat informasi-informasi yang dapat 

dipergunakan oleh investor di dalam menilai kinerja perusahaan dan 

pengambilan keputusan untuk membeli saham dengan harga saham 

perusahaan yang telah ditetapkan. Informasi tersebut ada di dalam rasio-

rasio keuangan, dan rasio yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan terhadap harga saham adalah rasio profitabilitas. 

 

2.9.1. Hubungan Return On Investment (ROI) dengan Harga Saham 

Analisis ROI merupakan teknik analisis yang sudah lazim 

digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektifitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. ROI itu sendiri adalah salah satu bentuk 

rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

Dengan ROI kita dapat membandingkan keberhasilan perusahaan 

atas pengelolaan investasi. Ukuran ini juga memungkinkan kita untuk 

menilai pengembalian perusahaan. Semakin tinggi nilai ROI, semakin baik 

keadaan perusahaan, karena ROI yang tinggi, selain menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi dari 



40 
 

keseluruhan laba yang ditanamkan dalam bentuk aktiva, juga bisa berarti 

terjaminnya kebutuhan dana bagi perusahaan dalam beroprasi di masa 

yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROI berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan. 

 

2.9.2. Hubungan Net Profit Margin (NPM) dengan Harga Saham 

Net Profit Margin mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan tertentu. Keberhasilan 

suatu perusahaan dalam menjalankan semua aktivitasnya dapat dilihat 

dari keuntungan yang diperolehnya. Margin adalah hasil dari penghasilan 

bersih perusahaan per satu rupiah penjualan. Semakin tinggi nilai NPM 

maka semakin baik perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada 

tingkat penjualan tertentu. 

Bagi investor, NPM dapat menjadi pertimbangan dalam menilai 

kondisi perusahaan, karena semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, maka secara teoritis harga saham di pasar modal juga 

akan meningkat. 

Semakin tinggi perusahaan yang menghasilkan Net Profit Margin, 

maka akan semakin banyak investor ingin menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut, karena dengan laba yang tinggi tersebut secara 

teoritis akan mampu membagikan deviden yang besar pula. Semakin 

banyak investor yang meningkat pula. Dengan adanya permintaan yang 

sangat tinggi, maka semakin tinggi permintaan tersebut akan diikuti 

dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. 


