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                                               BAB II  

                                 TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

2.1.1 Definisi Perusahaan 

Menurut Soemarso. SR (2002:22) definisi perusahaan adalah: 

“Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang 
atau sekelompok orang atau badan usaha lain yang kegiatannya 
melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 
ekonami manusia” 
 
Menurut Kitab Undang-undang pasal 1 no.2 tahun 1982 tentang daftar 

perusahaan: 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan 
bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara republik 
Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba” 
 
Diantara kebutuhan ekonomi manusia adalah pangan, sandang, papan, dan 

kesenangan. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan 

berbagai faktor produksi yaitu, alam (tanah, air, hutan, laut) manusia (sebagai 

tenaga kerja) dan modal (uang, mesin-mesin bangunan dan lain-lain).  

Kegiatan produksi dan distribusi pada umumnya dilakukan untuk 

memperoleh laba. Namun demikian, banyak juga kegiatan produksi yang tidak 

bertujuan memperoleh laba, misalnya yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. 

Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa   

 

2.1.2 Jenis-jenis Perusahaan 

Apabila seseorang atau sekelompok orang ingin mendirikan perusahaan, 

ada dual hal yang perlu diputuskan. Yaitu, dalam bidang dan  wadah apa 

perusahaan akan didirikan. Pertanyaan tentang bidang usaha berkaitan dengan 

jenis perusahaan. Ini berhubungan  dengan produksi yang ingin dihasilkan. Pilihan 

ditentukan, diantara oleh kemampuan manajemen dan besarnya kebutuhan 

masyarakat akan hasil produksi tersebut. 
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2.1.2.1 Berdasarkan atas Kegiatan Utama 

Menurut Soemarso. SR (2002:22) Jenis perusahaan dapat digolongkan 

menjadi 3 bagian yaitu: 

a. Perusahaan Jasa  

Perusahaan Jasa adalah Perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. 

Contoh: Kantor akuntan, pengacara, tukang cukur. 

b. Perusahaan Dagang  

Perusahaan Dagang adalah Perusahaan yang kegiatannya membeli 

barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. 

Contoh: Dealer, toko-toko kelontong, toko serba ada. 

c. Perusahaan Manufaktur 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah 

bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang 

tersebut.  

Contoh: Pabrik sepatu, pabrik roti. 

 

2.1.2.2 Berdasarkan Bentuk Badan Usaha 

Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam kitab Undang-undang 

Hukum Dagang antara lain: 

a. Persekutuan Firma 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 16 dan 18 

Persekutuan firma adalah Tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk 

menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana 

anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.  

b. Persekutuan Komenditer (CV) 

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 19 

Persekutuan Komenditer (CV) adalah suatu perseroan untuk 

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau 

beberapa perseroyang secara tanggung-menanggung bertanggung 
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jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada suatu pihak, 

dan satu oaring atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. 

c. Perseroan Terbatas (PT) 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 no.1 tahun 

1995. Perseroan terbatas adalah Badan hukum yang didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  

 

2.1.3 Kegiatan Perusahaahaan 

Apabila seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk melakukan 

usaha, maka berarti bahwa mereka telah bersedia mengingkat sebagai sumber 

tujuannya. Peningkatan sumber daya ini, misalnya, dalam bentuk menyetoran 

uang untuk modal. Tujuan perusahaan adalah mencari laba.  

Untuk mencapai tujuan diatas, perusahaan menggunakann modal yang 

diterima dari para penanam (yang menjadi milik) untuk melakukan usaha, 

perusahaan perlu sarana (aktiva produktif), misalnya perusahaan membuat sepatu 

harus mempunyai pabrik, tukang cukur harus mempunyai tempat dan peralatan. 

Disamping aktiva produktif, untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan 

pengorbanan ini, misalnya   pemakaian tenaga kerja dan jasa pihak ketiga. 

Pengorbanan ini menimbulkan beban, misalnya beban gaji untuk pemakaian 

tenaga kerja. 

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan 

meliputi suatu arus perputaran dana. Dana diperoleh dari pemilik dan kreditur, 

digunakan untuk melakukan usaha yang pada akhir diterima dalam bentuk dana 

lain lagi. Kemudian dana ini sebagian dikembalikan untuk melakukan usaha dan 

sebagian yang lain dikembalikan pada pemilik dan kreditur. Semua kegiatan-

kegiatan tersebut diatas, akan tercermin dalam transaksi dan kejadian-kejadian 

yang perlu dicatat serta dilaporkan. 
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2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:205) 

“Kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan”. 

 

“prestasi adalah Hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan 

atau dikerjakan”. 

 

Kinerja menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003:215) adalah: 

“Suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh 
tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, 
sering dengan refensi pada sejumlah standar seperti biaya-biya masa 
lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggung 
jawaban atau akuntanbilitas manajemen, dan semacamnya”.  
 

Kinerja menurut Indra Bastian(2001:329) adalah: 

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 
atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
misi atau visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 
stategis suatu organisasi”. 
 

Dengan demikian kinerjan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai 

dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung 

dari kinerja perusahan dan manajemen dalam melakukan tanggung jawabnya. 

 

2.2.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001:415) Penilaian Kinerja adalah  

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas 

operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”, 
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Menurut Kamus Akuntansi (2000:628) Penilaian kinerja adalah: 

“Pertimbangan kumulatif tentang factor-faktor (yang bersifat 
objektif maupun subjektif) untuk menentukan indikator representatif 
yang berkaitan dengan sejumlah batasan (standar) selama beberapa 
periode tertent. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat 
pencapaian tujuan, cara-cara mengukur item-item dan standar yang 
digunakan”. 
  

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Kinerja  

menurut Mulyadi (2001:416) Tujuan penilaian kinerja adalah: 

“Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 
karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 
prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan hasil 
tindakan atau hasil yang diingkinkan”. 
 
Menurut Mulyadi (2001:353) menyebutkan manfaat pengukuran kinerja 

adalah: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisienh melalui 

pemotifasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutandengan 

karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan.  

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama ini, dapat 

dianalisa dan dilihat dengan memeriksa bagian keuangan perusahaan. Hal ini, 

dapat dilihat pada laporan keguangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangna dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. 
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2.2.4 Alat Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahan 

untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio profitabilitas 

mengukur hubungan laba dengan penjualan. 

Untuk menilai profitabilitas suatuperusahan dengan menggunakan 

berbagai alat analisis, tergantung dari tujuan analisisnya. Anlisis profitabilitas 

memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dan sejauh mana efektivitas pengolahan perusahaan. Alat-alat 

analisis yang sering digunakan untuk analisis yang sering digunakan untuk 

analisis profitabilitas adalah rasio profitabilitas 

Laba bersih merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan 

perusahaan. Laba. Laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah laba bersih kerap dibandingkan 

dengan ukuran kegiatan atau kondisi fiannsial lainnya. Untuk menilai kinerja  

sebagai suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas investasi. Perbandingan 

ini disebut rasio profitabilitas. Profitabilitas sering dipakai sebagai tes akhir 

efektivitas operasi manajemen. Tujuan profitabilitas berkaitan dengan 

kemampuan untuk mendapatkan laba yang memuaskan, sehingga pemodal 

pemegang saham akan akan meneruskan untuk menyediakan modal bagi 

perusahaan.  

Rasio yang digunakan adalah:  

 

                                                  Earning After Tax 

        Return On Invesment =                                       X 100% 

                                                     Total Assets 

 

Return On Invesment kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. 
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Menurut Munawir (2000:98) Besarnya Return On Invesment (ROI) 

dipengaruhi oleh dua faktor, antara lain: 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang 

digunakan untuk operasi). 

2. Profit margin, Yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan 

dalam persentase dan penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualan. 

 

Perubahan ROI akan berubah kalau ada perubahaan profit margin atau 

assets turnover, baik masing-masing atau kedua-duanya dalam rangka usaha 

untuk membesarkan ROI. Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar profit 

margin adalah bersangkutam dengan untuk efisiensi di sektor produksi, penjualan 

administrasi. Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar assets turnover 

adalah kebijakan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva lancar maupun 

tetap. 

Menurut Munawir (2000:91-92) kegunaan dan kelemahaan analisis ROI . 

Kegunaan analisis ROI sebagai berikut: 

1. sebagai salah satu kegunaan yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek yang baik 

maka menajemen dengan menggunakan teknik analisisa ROI dapat 

mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi 

dan efisiensi penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapatkan 

rasio industri, maka dengan analisisa ROI ini dapat dibandingkan 

efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan 

lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya 

berada dibawah, sama, atau diatas rata-ratanya.    

3. Anlisisa ROI-pun dapat digunakan untuk mengatur efisiensi tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal dalam yang bersangkutan. 
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Artinya pentingnya pengukur Rate Of Return pada tingkat bagian 

adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan 

bagian yang lain dalam perusahaan yang bersangkutan. 

4. Anilisa ROI juga dapat digunakan mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan. 

5. ROI selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk 

perencanaan  

 

Kelemahan-kelemahan analisis ROI menurut Munawir(2000:92-93) antara 

lain: 

1. Suatu kelemahan yang prinsipil adalah kesukarannya dalam 

membandingkan Rate Of return suatu perusahaan dengan perusahaan 

lain yang sejenis, mengingat kadang-kadang praktek akuntansi yang 

digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-

beda. Perbedaan metode penilai perbagai aktiva antara yang satu 

dengan perusahaan lain, perbandingan tersebut akan dapat memberikan 

gambaran yang salah. 

2. Kelemahan yang lain dari teknik analisisis ini adalah terletak pada 

adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli). 

3. Dengan menggunakan analisis ROI tidak dapat digunakan untuk 

menadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan 

mendapat kesimpulan yang memuaskan.   

 

2.3     Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan tanggung jawaban keuangan pimpinan atas 

perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil 

operasio perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pada 

hakikatnya hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat menggambarkan 

perporma atau kinerja keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
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Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan keuangna, 

berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

keuangan (2004:2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasaya meliputi neraca, 
laporan laba-rugi, laporan posisi keuangan, (yang disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
yang termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 
industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 
harga”.  
 

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:1,3) yang lengkap 

meliputi: 

1. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan tentang posisi keuangan perusahaan 

pada tanggal tertentu seperti yang tertera dalam neraca. 

2. Laporan Laba-rugi 

Laporan laba-rugi merupakan akumulasi aktivitas yang terkait dengan 

pendapatan dan biaya selama periode tertentu.  

3. Laporan perubahan Ekuitas 

Laporan ekuitas yang menggambarkan saldo dan perubahan hak si 

pemilik yang melekat pada perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas 

Perubahan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

yang terdapat dalam PSAK dan harus menyajikan laporan keuangan 

tersebut sebagai bagian yang terpisahkan dari laporan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Isi dari catatan atas laporan keuangan merupakan gambaran umum dari 

perusahaan, kebijakan akintansi yang digunakan oleh perusahaan, 

danpenjelasan tiaptiap akun neraca dan laba-rugi. 
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2.3.3 Tujuan laporan Keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) laporan keuangan 

bertujuan untuk: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi ”. 

 

2.3.4 Pemakaian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis. Dengan membaca laporan keuangan dengan 

tepat, maka seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi yang dapat 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) para pemakai 

laporan keuangan adalah: 

1. Investor 

Investor sebagai penanam modal berisiko dan penasehat, mereka 

berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan 

dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi 

untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, 

menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang memungkinkan mereka untuk kemampuan perusahaan 

untuk membayar deviden. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili, mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 
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3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditur Usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur lain tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan inrformasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama bila mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya, oleh karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. mereka juga 

mambutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagian dasar untuk menyusun 

statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecendrungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.4     Analisis Laporan Keuangan 

2.4.1    Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu teknik analisis yang dalam 

banyak hal maupun memberikan petunjuk atau indicator dan gejala-gejala yang 

timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Apabila analisa laporan keuangan 

yang dihitung diinterpretasikan secara tepat, akan mampu menunjukan aspek-

aspek dimana penilaian dan evaluasi lebih lanjut harus dilakukan. 
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Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190) Analisa laporan keuangan 

adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit yang 
lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau 
mempunyai makna satu dengan yang lain baik antara kuantitaif 
maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
keuangan yang lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat”. 
 
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:166) Analisa laporan 

keuangan adalah : 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk 
membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah 
masing-masing unsur-unsur tersebut, dan menelaah hubungan unsur-
unsur tersebut, denagn tujuan memperoleh pengertian dan 
pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan”. 
 

Kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengkonversi data 

yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi 

yang lebih berguna, lebih mendalam dan lebih tajam dengan teknik tertentu. Oleh 

karena itu kegunan analisis laporan sepenuhnya terletak pada kemampuan dan 

intelegensi serta keterampilan analis dalam menginterprestasi. 

 

2.4.2 Tujuan Analisi Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan untuk beberapa tujuan, 

menurut Prastowo (2004:197) analisis laporan keuangan dapat dilakukan untuk 

tujuan: 

“Misalnya dapat digunakan sebagai alat Screening awal dalam 
memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat forecasting 
mengebai kondisi dan kinerja keuangan dimasa yang akan datang, 
sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen 
operasi atau masalah lainnya, atau sebagai alat evaluasi terhadap 
manajemen”.  
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Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:197) tujuan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkianan investasi atau merger. 

2. Forecasting 

Analisis ini dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

3. Diagnosis  

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terbaik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lainya. 

4. Evaluation 

Analisis ini dilakukan untuk melihat prestasi manajemen, operasional, 

dan efisiensi. 

 

2.4.3 Jenis-Jenis Analisi Laporan Keuangan  

Penafsiran dari analisis laporan keuangan merupakan suatu cara untuk 

menilai suatu keadaan keuangan dan potensial perusahaan. Melalui analisis 

laporan keuangan ditelaah hubungan dan kecendrungan dalam laporan komponen-

komponen laporan keuangan. 

Jenis laporan keuangan dipandang dari penganalisis ialah: 

1. Analisis Ekstern 

Analisis ini dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Sehingga informasi 

yang diperoleh terbatas hanya pada informasi yang tercantum pada 

laporan keuangan perusahaan. 

2. Anlisis Intern 

Analisis ini dilakukan oleh pihak yang berada dalam perusahaan dapat 

informasi yang lengkap. 
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Jenis laporan keuangan dipandang dari cara melakukan analisis ialah: 

1. Analisis Statis (analisis vertikan / anlisis struktural) 

Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dalam periode tertent, 

dengan membandingkan satu pos dengan pos yang laindalam laporan 

keuangantersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan 

atau hasil operasi pada saat itu saja. Disebut analisis vertical karena 

membandingkan satu pos dengan total kelompok dimana pos itu 

berada. Contoh struktur permodal perusahaan. 

2. Analisis Dinamis (analisi horizontal /analisis trend) 

Menganalisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui 

perkembangannya.Disebut analisis horizontal karena analisis ini 

dilakukan dengan membandingkan angka-angka dari pos-pos tertentu 

selama beberapa periode secara berturut-turut dari kiri ke kanan pada 

garis yang sama. 

 

2.4.4  Analisis Rasio Sebagai Salah Satu Alat dalam Analisis laporan 

Keuangan 

Analisis rasio dipakai untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca maupun ikhtisar laba-rugi. Rasio ini menggambarkan suatu 

hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Penggunaan 

alat analisis rasio dapat menjelaskan baik dan buruknya posisi keuangan suatu 

perusahaan, terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio 

perbandingan yang digunakan sebagai standar.  

Penggolongan rasio yang baik ialah disuaikan dengan tujuan analisis. 

Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam industri, maka rasio 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Liqudity Ratio 

Rasio Likuiditas adalah Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 
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Untuk menilai posisi keuangan keuangan jangka pendek berikut ini 

diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisisa 

dan menginterpretasikan data tersebut. 

 

a. CURRENT RATIO (CR) 

                                                  Total Current Assets  

                  Rasio Current =                                               X 100% 

                                                Total Current Liabilities 

 

Rasio lancar ini menunjukan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang 

tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat membayar hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo, 

karena proposisi atau aktiva lancar yang menguntungkan.  

 

b. QUICK RATIO  

                                     Current Assets-Inventory  

 Rasio Quick=                                                    X 100% 

                                        Current Liabilities             

 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang 

segera yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

          

2. Leverage Ratio 

Rasio Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman). 

 

a. Total Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara hutang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 
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                  Total Debt 

DER=                                   X 100% 

               Total Equity 

 

b. Total Debt to Assets Ratio (DAR) 

Rasio yang memperlihatkan jumlah antara kewajiban yang 

dimiliki. Semakin tinggi hasil prestasi, cendrung semakin besar risiko 

keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. 

 

                                       Total Debt 

                      DAR=                             X 100% 

                                     Total Assets 

 

3. Profitabilitas Ratio 

Rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio profitabilitas mengukur hubungan 

laba dengan penjualan. 

a. Return on Invesment (ROI) 

Rasio yang menggambarkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva menghasilkan keuntungan. 

 

                                EBIT 

         ROI  =                                         X 100% 

                             Total Assets 

 

b. Return on Equity (ROE) 

Rasio yang merupakan menggambarkan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

netto.  
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                     Earning After Tax 

    ROE =                                           X 100% 

                     Owner’s Equity 

 

4. Rentabilitas Ratio  

Rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan 

assets-assetsnya, rasio yang digunakan:  

  

a. INVENTORY TURNOVER RATIO 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengolahan barang 

dagang. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi operasional, yang 

memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada 

persediaan. 

                                                     Sales  

Rasio Inventory Turnover =                              X 100% 

                                                   Inventory 

 

b. FIXED ASSETS TURNOVER   

Rasio yng mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam 

pada harta tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka menghasilkan 

penjualan atau berapa rupiah penjualan bersih dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan pada aktivitaa tetap. 

                                                            Assets                           

 Rasio Fixed Assets Turnover =                                       X 100% 

                                                                  Net Fixed Assets 

 


