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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Semua perusahaan akan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi

keutuhan operasi sehari-hari, produksi maupun untuk mengembangkan perusahaan.

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja atau pun untuk pembalian aktiva lancar.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber

dana dengan komposisi yang mengasilkan beban biaya yang paling murah. Kedua hal

tersebut harus bisa dillakukn oleh manajer keuangan agar perusahaan dapat berjalan

dengan baik dan lancar.

Menejemen keuangan adalah salah satu fungsi oprasional perusahaan yang

sangat penting disamping fungsi operasional lainya seperti manajemen pemasaran,

manajemen operasional, dan lainnya. Manajemen keuangan mambicarakan

pegelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik secara

individu/perorangan, kelompok, perusahaan maupun oleh pemerintahan setiap

negara. Manajemen keuangn terdiri dari kata manajemen dan keuangan. Pengertian

lebih lanjut akan di jelaskan di bawah ini.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manejemen merupakan suatu proses yang mengunakan metode ilmu dan seni

untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber

ekonomi atau factor untuk mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Untuk

lebih jelas akan dikemukeken oleh Sugiyono (2012:12) sebagai berikut :

“Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengeorganisasian,

kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari angota organisasi serta pengunaan

semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mancapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya”
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2.1.1 Pengertian Keuangan

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat mempelancar

kegiatan operasinya. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) Jakarta, (2008:1767) pengertian keuangan sebagai berikut :

“ (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang (2) seluk beluk uang; (3)

urusan uang; (4) keadaan uang. Contoh dalam kalimat : biaya rumah sakit

tidak terjangkau oleh keuanganku. (artinya: kondisi uang/harta/kekayaan tidak

bisa menjangkau biaya rumah sakit”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan meliputi keseluruhan

kegiatan manusia yang berhubungan langsung dengan uang/harta/kekayaan didalam

kegiatan sehari-hariatau pribadi maupun bisnis.

2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan bagian terpenting pada suatu perusahaan

yang juga merupakan salah satu dari fungsi operasi perusahaan tersebut. Dimana

manajemen keuangan membantu fungsi-fungsi operasinal yang lainnya didalam

perusahaan, seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen SDM,

manajemen strategi dan yang lainnya.

Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan

setiap individu/orang, kelompok, dan peusahaaan. Untuk memperkuat pengertian

manajemen keuangan, maka menurut para ahli, manajemen keuangan dapat

didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Bambang Riyanto (2013:4), Repository Widyatama:

“Manajemen Keuangan adalah keseluruhan aktivitas  yang

bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau

mengalokasikan dana tersebut”

Menurut Dr. Kamaludin ( 2011 : 1) Manajemen keuangan dapat di

Definisikan “Sebagai upaya dan kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai

perusahaan”.
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Sedangkan menurut Harmono ( 2009 : 3 ) manajemen keuangan dapat

diartikan sebagai “Semua Aktivitas Perusahaan Yang Berhubungan Dengan

Usaha-Usaha Mendapatkan Dana Dengan Biaya Murah”

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian Manajemen Keuangan adalah usaha dimana seluruh aktivitas atau kegiatan

perusahaan untuk menyediakan atau mendapatkan dana dengan cara yang paling

menguntungkan serta mengalokasikan dana tersebut secara efisien dalam perusahaan

untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang telah ditetapkan.

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Dalam manajemen keuangan, tidak dapat terlepas dari laporan keuangan.

Terdapat beberapa fungsi keuangan menurut Harmono (2009: 6). fungsi keuangan

tersebut terbagi menjadi 3 keputusan  utama, yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan Investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus dapat

menglokasikan dana dalam bentuk Investasi yang akan mendatangkan keuntungan

dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva

perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan. Bentuk macam ini dan

kondisi dari investasi tersebut akan memengaruhi dan menunjng tingkat keuntungan

dimasa depan. Keuntungan dimasa depan diharapkan dari investasi tersebut tidak

dapat diperkirakan dan dihitung secara pasti. Oleh karena itu, investasi mengandung

resiko dan ketidak pastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi  tersebut

akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun Nilai Perusahaan.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan sering disebut juga sebagai kebijakan struktur. Pada

keputusan pendanaan, manajer dituntut untuk mempertimbangkan dan dan

meganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan

untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan Invistasi serta berbagai kegiatan operasional

perusahaan.
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3. Keputusan Deviden

Deviden merupakan pembagian keuntungan yang dibayarkan oleh perushaan

kepada para pemegang saham. Deviden ini merupakan bagian dari penghasilan yang

sangat diharapkan oleh setiap pemegang saham. Keputusan Devide merupakan

keputusan manejemen keuangan untuk menentukannya:

a. Besarnya presentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam

bentuk cash dividend .

b. Stbilitas deviden yang dibagikan

c. Deviden saham (Stock Devidend)

d. Pemecah saham (Stock Split)

e. Penarikan kembali saham yang beredar, yang ditujukan untuk

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

Sedangkan Menurut Suad Husnan Dan Enny Pudjiastuti (2012:4),

Repository Widyatama :

“Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan

pengendalian kegiatan keuangan.” Mereka yang melaksanakan kegiatan

tersebutsering disebut Manajer Keuangan”

2.2 Modal

2.1.1 Pengertian Modal

Modal dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat pening.

Smakin suatu perusahaan, semakin besar pula tntutan keberadan modal yang semakin

besar.

Beberapa definisi mengenai modal :

Menurut S. Munawir (2010 :19) mengatakan :

“Modal adalah hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang di

tunjukan dalam pos modal (Modal Saham), surplus dan laba ditahan, atau

kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-

hutang nya.”
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Menurut Susan Irawati (2006 : 7) mengatakan :

“Modal merupakan kumpulan dari barang modal, yaitu semua barang

yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk

membentuk pendapatan.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa modal adalah

kelebihan aktiva atas hutang yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barang

modal selain pengertian-pengertian modal diatas.

Menurut Harmono (2009:19) terdapat pengertian modal kerja lainnya yang

sangat penting, yaitu :

1. Menurut bentuknya (modal aktif, yaitu modal yang tertera disebelah debet

di neraca yang menggambarkan bentuk dimana dana diperoleh perusahaan

ditanamkan.

Modal aktif berdasarkan cara dan lamanya perputaran dapat dibedakan,

antra lain :

a. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali perputaran

dalam peroses produksi dan proses perputaran dalam jangka waktu

pendek (kurang dari 1 tahun)

b. Aktiva tetap adalah aktiva yang tidak tahan lama atau berangsur habis

dalam proses perputarannya dalam jangka waktu yang panjang (lebih

dari 1 tahun)

2. Modal aktif berdasarkan fungsi kerjanya aktiva dalam prusahaan

dibedakan menjadi 2 :

a. Modal kerja (Working Capital) adalah jumlah keseluruhan aktiva

lancar (gross working capital) atau kelebihn di atas hutag lancar ( net

working capital)

b. Modal tetap adalah jumlah keseluruhan aktiva tetap

3. Menurut sumbernya atau asalnya (modal pasif) , yaitu modal yang tertera

disebelah kredit di neraca yang menggambarkan sumber dana mana
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diperoleh. Modal pasif berdasarkan sumber atau asalnya dibedakan

menjadi 2, berikut ini :

4. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik modal perusahaan

itu sendiri dn hasil usahanya (cadangan, laba ditahan), atau berasal dari

pengambilan bagian, persero, atau pemilik ( modal saham, modal persero,

dll)

5. Modal asing (modal kreditur atau hutang) adalah modal yang berasal dari

kreditur, dan itu merupakan hutang perusahaan.

Modal pasif berdasarkan lamanya penggunaan dibedakan menjadi modal

jangka panjang dan modal jangka pendek. Pembagian modal pasif juga berdaarkan

pada :

1) Syarat likuiditas yang terdiri dari modal jangka pendek dan modal jangka

penjang

2) Syarat solvabilitas yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing

3) Syarat rentabilitas yang terdiri dari modal dengan pendapatan tidak tetap

(modal saham).

2.3 Modal Kerja (Working Capital)

Selain investasi dalam aktiva tetap, ternyata ada hal lain yang sama

pentingnya yaitu investasi dalam modal kerja. Modal kerja atau bisa di sebut

juga Working Capital berkaitan erat dengan aktiva lancar. Maka dari itu

modal kerja berbicara mengenai dana yang harus dimiliki oleh perusahaan

setiap waktu, yang bersifat jangka pendek, yaitu kas, piutang, persediaan,

sekurits.

2.3.1 Pengertian Modal Kerja

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan

dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan
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investasi dan biaya produksi maupun biaya operasional lainnya sehari-hari.

Berikut ini pengertian Modal Kerja menurut Irham Fahmi (2011 : 179) :

“Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki

perusahaan atau dapat juga dimaksudkan sebagai dana yang harus

tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.”

Menurut Gitman (2003 : 598) :

“Working Capital is current assets, which represent the proportion

of investment thet circulates from one from to another in the ordinary

conduct of bussiness.”

Artinya modal kerja adalah aktiva lancar, yang mengadirkan bagian investasi

yang beredar dari suatu bentuk ke lain bentuk yang biasa melalukan bisnis.

Menurut Brigham dan Houston (2001:565)

“Working Capital is a firm’s investment in short term assets cash,

marketable securities, inventory and account receivable.”

Artinya modal kerja adalah suatu investasi perusahaan jangka pendek dalam

asset, kas, surat berharga, persediaan dan piutang dagang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja

merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar dan harta jangka pendek.

Secara sederhana dalam Pratik sehari-hari modal kerja dapat di definisikan sebagai

harta lancar dikurangi kewajiban lancar atau aktiva  lancar dikurangi pasiva lancar

disebut Modal kerja Bersih.

2.3.2 Manfaat Modal Kerja

modal kerja harus ukup besar, dalam arti harus mampu mambiayai

pengeluaran sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup kegiatan perusahaan

dapat berjalan dengan lancar sehingga akan menguntungan perusahaan, disamping

kemungkinan bagi perusahaan untuk tidak mengalami kesulitan keuangan.

Menurut Irham Fahmi (2011 : 116) , keberadaan modal kerja yang cukup

akan memberikan beberapa manfaat :
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1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena kurangnya aktiva

lancar

2. Memungkinkan untuk mambayar semua kewajiban tepat waktu.

3. Menjamin dimilikinya kreditstanding perusahaan semakin besar dan

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya atau

kesulitan-kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.

4. Memungkinkan untuk memiliki jumlah persediaan barang yang cukup untuk

produksi dan melayani konsumen.

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat0syarat kredit yang

lebih menarik bagi pelangggan.

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroprasi lebih efisien karena tidak

ada kesilitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Semua transaksi keungan perushaan yang terjadi, dicatat, diklasifikasi dan

disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat menjelaskan kondisi keuangan

dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu periode  tertentu atau jangka waktu

tertentu. Ditinjau dari fungsinya laporan keuangan merupakan media yang paling

penting untuk menilai kinerja, aktivitas, dan kondisi keuangaan  suatu perusahaan

yang akan menjadi sumber informasi bagi analis untuk  mengambil  suatu keputusan

penting bagi perusahaan  kedepannya dan bagaimana kondisi perushaan bagi  pihak-

pihak lain yang ingin menanamkan atau menginvestasikan  uangnya keperusahaan.

Pengertian laporan keuangan  Menurut Harmono (2011 : 22) , berikut ini :

“Laporan keuangan  merupakan laporan yang menggambarkan dampak

keuangan dan peristiwa yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar

menurut karakteristik ekonominya.”
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Menurut Irham Fahmi (2011 : 2), yaitu :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkn

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh inormasi tersebut dapat

dijadikan sebagai gambaran kinerja keungn perusahaan tersebut.”

Menurut Sofyan Syarif Harahap dalam bukunya “Analisis Kritis Atas

Laporan Keuangan”, Repository Widyatama, yaitu :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan

hasil akhir dari aktivitas suatu peusahaan yang dibuat oleh manajemen dan diproses

melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik perusahaan, investor,

calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepeningan untuk

melihat hasil kinerja keuangan perusahaan dan operasional perusahaan.

Pengertian-pengertian laporan kuangan diatas dapat dijelaskan bahwa laporan

keuangan merupakan suatu bentuk informasi mengenai posisi keuangan suatu

perusahaan bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangaan atau pihak-pihak yang

terlibat dengan perusahaan serta berkepentingan dengan perusahaan. Juga sebagai

informasi untuk melakukan peramalan atau proyksi keadaan dan kinerja keuangaan

suatu perusahaaan dimasa yang akan datang. Dari sudut pandang investor analisis

laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi dimasa depan

untuk terus berinvestasi atau menghantikan investasi tersebut. Dan yang lebih penting

sebagai titik awal unrtuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristima

dimasa yang akan datang.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak

yang membutuhkan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dari sudut angka-

angka dalam satuan Moneter. Irham Fahmi (2011 : 5).
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Sedangkan menurut  standar akuntansi keuangan dalam buku Fahmi

(2011:6) tujuan laporan keuangan sebgai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinnerja serta perubahan posisi keuangan suatu

peruahaan yang bermanfaat  bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi.”

Informasi kinerja perusahaan, terutama protabilitas diperlukan untuk menilai

perobahan potensiaal Sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan

dimasa depan sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan

kas serta merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber

daya.

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan dapat bermanfaat dalam

menilai aktivitas investasi, pendapatan, pendanaan, dan operasi perusahaan selama

periode pelaporan. Disisi lain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas, berguna juga untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam

memanfaatkan arus kas tersebut.

Laporan keuangan yang lengkap pada dasarnya meliputi Neraca

(manggambarkan informasi posisi keuangan), Laporan Laba Rugi (menggambarkan

informasi kinerja), Laporan Perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam

berbagai cara),  catatan laporan keuangan yang lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian ingegral dari laporan keuangan. Laporan perubahan keuangan juga

menampung informasi tambahan yang masih berkaitan dengan laporan keuangan,

seperti informasi keuangan segmen industry dan mengungkapkan pengaruh

perubahan harga.

2.4.3 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba

Rugi, Laporan Perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lainnya, serta meteri

penjelasan yang mmerupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan
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perubahan keuangan juga menampung informasi tambahan yang masih berkaitan

dengan laporan keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan yang dibuat oleh setiap perusahaan adalah

Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan perubahan Modal. Pengertian Neraca dan

Laporan Laba Rugi menurut Irham Fahmi (2011:29) adalah:

“Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban

dan modal pada saat tertentu (pada perusahan). Sedangkan, Laporan Laba Rugi

menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahan selama satu

periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil

tersebut. Hasil dikurangi biaya-biaya merupakan laba atau rugi. Kalau hasil

lebih besar dari biaya berarti Laba, sebaliknya, kalau hasil lebih kecil dari

biaya-biaya, berarti Rugi.”

Meskipun neraca dan laporan laba rugi merupakan dua komponen laporan

keuangan yang berbeda, akan tetapi keduannya mempunyai hubungan yang sangat

erat dan saling terkait.

Elemen-elemen yang terdapat pada Neraca :

1. Aktiva (Assets, Harta)

Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Aktiva biasanya terdiri dari :

A. Aktiva Lancar

Meliputi kas dan aktiva lain yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau

ditukarkan dengan uang tunai. Aktiva lancar disajikan di neraca berdasarkan

urutan likuiditasnya, dimulai dari akun yang paling likuid. Yang termasuk

dalam aktiva lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang usaha, persediaan

barang dagangan, dan lainnya.

B. Aktiva Tetap

Merupakan aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan

dan biasanya memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai
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manfaatnya dimasa yang akan dating. Aktiva tetap antara lain : peralatan,

mesin, bangungan, dan lainnya.

C. Aktiva lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aktiva lancar

maupun aktiva tetap perusahaan, antara lain : hak paten, nama baik

(goodwill), dan lainnya.

2. Hutang (Liabilities)

Hutang adalah kewajiban - kewajiban yang harus di lunasi oleh suatu

perusahaan. Hutang biasanya terbagi menjadi :

1. Hutang Lancar

adalah kewajiban-kewajiban yang harus segera dilunasi oleh

perusahaan dengan penggunaan aktiva lancar atau dengan

pembentukan kewajiban lancar lainnya dalam jangka waktu tidak lebih

dari satu tahun. Yang termasuk hutang lancar adalah hutang dagang,

hutang gaji, hutang biaya, serta hutang lancar lainnya.

2. Hutang Jangka Panjang

Adalah kewajiban-kewajiban yang tidak diharapkan untuk segera

dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan, tetapi

pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Yang termasuk hutang jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang

obligasi, dan hutang jangka panjang lainnya.

3. Modal

Modal pada hakikatnya adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan

perusahaan. Yang termasuk elemen dalam modal antara lain modal saham,

laba ditahan, dan elemen modal lainnya.

Elemen-elemen yang terdapat pada Laba Rugi :

A. Pendapatan

Adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahan atau penyelesaian
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kewajiban (kompensasi keduanya) selama periode tertentu, yang timbul dari

penjualan barang-barang, penyerahan jasa, dan elemen pendapatan lainnya.

B. Biaya

Adalah kenaikan dalam ekuitas atau penggunaan selama periode tertentu yang

timbuln dari penjualan barang, penyerahan jas, dan lainnya.

C. Keuntungan

Adalah kenaikan dalam aktiva bersih yang timbul dari transaksi-transaksi atau

kejadian lain dank arena kondisi-kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih.

D. Kerugian

Adalah penurunan dari aktiva bersih yang timbul dari trnsaksi-transaksi atau

kegiatan lain dan kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih.

Walaupun belum ada keseragaman mengenai penyusunan laporan laba rugi

bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang pada umumnya diterapkan

adalah sebagai berikut:

1. Bagian yang pertama menujukan penghasilan yang diperoleh dari usaha

pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang atau service

yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.

2. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari

penjualan dan biaya umum atau administrasi.

3. Bagian yang ketiga menunjukan hasil yang diperoleh diluar operasi pokok

perusahaan, yang diikuti dengan biaya – biaya yang terdiri diluar usaha

pokok perusahaan.

4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil (Extra

Ordinary Gain Or Loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum

pajak
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2.5 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah lebih

dalam unsur-unsur laporan keuangan, menelaah masing-masing unsur dan tujuan

demi untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang yang lebih baik dan tepat

atas laporan keuangan tersebut. Menurut Irham Fahmi (2011:97) mendefinisikan

analisis laporan keuangan sebagai berikut :

Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan

keuangan maenjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya

yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antar satu dengan yang

lain antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses

menghasilkan putusan yang tetap.

Definisi diatas menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan merupakan

suatu proses yang penuh dengan  pertimbangan dalam hal membantu mengevaluasi

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa lalu, masa sekarang dan

tujuan utama untuk menentukan estimasi serta memprediksi kemungkinan mengenai

kondisi dan kinerj perusahaan pada masa yang akan mendatang.

2.5.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan adalah unruk mengurngi tindakan para

pangambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, feeling, naluri dan intuisi.

Mengurangi dan mempersempit lingkup ketidak pastian yang tidak bisa dielakan pada

setiap prosespengambilan keputusan. Sedangkan menurut Harmono (2010:18) tujuan

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Screening

Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi

perusahaan dari laporan keuangan taanpa pergi langsung ke lapangan.

2. Understanding

Memahami perusahan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.
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3. Forecasting

Analisa dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan dimas

yang akan datang.

4. Diagnosis

Analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau

masalah-masalah lain dalam perusahaan.

5. Evaluation

Analisa dilakukan utnuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola

perusahaan

Disamping tujuan tersebut di atas, analisa laporan keuangan juga dapat

digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Analisis laporan keuangan bukan berarti mengurangi kebutuhan akan

penggunaan pertimbangan, tetapi memainkan hanya memberikan dasar yang layak

dan sistemetis dalam penggunaan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Analisis laporan keuangan merupakan pengaplikasian teknik analisis pada

laporan dan data keuangan serta berbagai alat untuk mendapatkan ukuran-ukuran dan

hubungan-hubungan yang berguna dalam proses pengambilan kuputusan serta

indikator-indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Sehingga fungsi

dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data-data menjadi

informasi.
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2.5.2 Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan

Setiap individu atau organisasi, menggunkan laporan keuangan yang berbeda-

beda di sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2011:15), yaitu :

A. Kreditur

Kreditur adalah pihak yag memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang

(money), barang (goods), maupun dalam bentuk jasa (service).

B. Investror

Investor bisa berarti membeli saham tersebut atau bahkan komisaris

perusahaan. Seorang investor potencial akan melihat kemungkinan

potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut.

C. Akuntan Publik

Akuntan punbik adalah mereka yang ditygaskan untuk melakukan audit

pada sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang angkutan

public adalah laporan kuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil

audit akuntan public akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam

bentuk rekomendasi.

D. Karyawan perusahaan

Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu

perusahaan. Dan secara ekonomii mereka mempunyai ketergantungan

yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan

tempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

E. Bapepam

Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam bertugas untuk

mengamati dan mengawasi setiap konsdisi perusahaan go publik,

termasuk untuk menerima dan mengeluarkan prusahaan yang yang

dinggap sudah tidak layak lagi go publik

F. Konsumen
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Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang duhasilkan

oleh sebuah perusahaaan. Komsumen dibagi menjadi 2, yaitu : konsumen

actual adalah konsumen yang loyal terhadap produk dan jasa yang

dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dan konsumen potensial adalah

konsumen yang berpotensi menjadi konsumen actual. Konsumem

memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu peusahaan

harus mempunyai kewajiban untuk memerikan tanggung jawab sosial

kepada masyarakat disekitar atau kepada para  konsumen yang telah

memilih untuk memakai produk perusahaan.

G. Pemasok

Laporan keuangan dapat menjadi informs untuk mengetahui apakah

perusahaan layak diberikan fasilitas kredit , seberapa lama akan diberikan,

dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusasahaan.

H. Lembaga penilai

Lembaga penilai berasal dari latarbelakang seperti GCG (Good Corporate

Governance), WALHI (wahana lingkungan hidup), majalah, televise,

tbloid, surat kabar, dan lainnya. Lembaga yang secara berkala membuat

rangking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing. Dimana

data-data tersebut errasal dari laporan keuangan terbebut dijadikan rujukan

untuk penilaian.

I. Asosiasi pedangang

Asosiasi pedagang mencakup mulai dari KADIN, HIPMI, IKAPI, asosiasi

pertektilan dan lainnya. Dimana organisisi tersebut menaungi berbagai

perusahaan yang menjadi anggotannya dan setiap waktunya ddiadakan

rapat tahunan atau lannya untuk membahas berbagai hal yang menjadi

hambatan dalam aktivitas perusahaan dan tidak terkecuali seperti

terjadinya penurunan  angka pejualan.

J. Pengadilan
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Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan

dapat menjadi barang bukti pertanggung jawaban kinerja keuangaan, dan

pertanggungjawabaan dalam bentuk laporan keuangaan tersebut yang

nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam peradilan.

K. Akademis dan peneliti

Bagi akademis dan peneliti laporan keuangan sangat penting sebagai data

premier dalam melakukan penelitian terhadap topic tertentu yang

berkaitan dingan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan

tersebut memnjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan

dari suatu hipotesis atau penelitian yang dilakukan.

L. Pemda

Pemda atau pemeritah daerah mempunyai peraturan daerah tersendiri yang

harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang didirikan didaerah tersebut

dengan memperhatikan lingkugan sekitardan kontribusi perusahaan akan

lingkungang tersebut.

M. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat dengan segala perangkat yang dimiliki telah menjadikan

laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental akan acuaan untuk

melihat perkembangan pada berbagai sector bisnis. Juga harus didasari

bahwa terbentulaporan keuangan tidak bknya angka-angka pada laporan

kuangan tidak dapat dipungkiri dari regulasi dan deregulasi yang telah

digulirkan.

N. Pemerintah Asing

Laporan keuangan sangat diperlukan sebagai informasi untuk mengetahui

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi disuatu

negara yang memilki keterkaitan dalam bentuk kerjasama, perjanjian atau

pun kontarak.
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2.6 Rasio Keuangan

Laporan keuangan berisi informasi penting untuk masyarakat, pemerintah,

pemasok, distributor dan kreditur. Pemilik perusahaan atau para pemegang saham,

manajemen perusahaan, investor, pelanggan dan karyawan yang diperlukan secara

konsisten untuk mengukur kondisi dan efisiensi perusahaan. Analisa dari laporan

keuangan bersifat relative, karena didasarkan pada pengetahuan dan menggunakan

rasio atau nilai relative.

Pengertian Rasio menurut Irham Fahmi (2011 : 106) , adalah :

“Rasio dapat dipada dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara suatu jumlah

dengan jumlah yang lainnya.”

2.6.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Untuk dapat Menganalisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio

keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Raso keungan duhitung

berdasarkan atas angka-angka yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi dan

rasio yang dapat dibuat menurut hasil analisa. Irham Fahmi (2011 : 120) dalam

analisis rasio keuangan Dibagi menjadi 5 rasio, adalah : Rasio Likuiditas, Rasio

Laverage atau Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio Nilai

Pasar.

Sedangkan menurut Harmono (2009 : 106) membagi analisis rasio keuangan

menjadi 5 rasio, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, dan

Rasio Profitabilitas serta Rasio Nilai Perusahaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

analisis rasio keuangan yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, rasio

solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar/perusahaan (bila

terdapat dalam necara dan Lap. L/G).



25

2.6.2 Rasio Likuiditas

Jika suatu perusahaaan ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan

usahanya tentu harus mampu melunsi kewajiban-kewajiban financialnya secara tepat

waktu atau bahkan sebelum waktunya. Kerena dalam menjalankan usahanya

perusahaan harus dalam keadaan likuid. Untuk mengetahui perusahaan tersebut likuid

atau tidaknya dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan

mengunakan analisis rasio likuiditas. Berikut ini beberapa pengertin rasio likuiditas.

Menurut Irham Fahmi (2011 : 121) bahwa pengertian rasio likuiditas adalah

“Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka

pendeknya secara tepat waktu.”

Menurut Martono dan Agus (2010:47) , sebagai berikut :

“Rasio likuiditas merupakan indikator kemempuan perusahaan untuk

membayar atau melunsi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh

tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia.”

Sedangkan menurut Harmono (2009 : 106), yaitu :

“Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai kemempuan perusahaan dalam

melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari Satu tahun.”

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diatas dapat disimpulkan bahwa rasio

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang

atau kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2.6.2.1 Ukuran Likuiditas

Analisis likuiditas menggunakan penggunaan anggaran kas, akan tetapi

penggunaan anggaran kas dengan asset lancar lainnya serta kewajiban lancar lainya

dapat dengan mudah dan cepat dalam digunakan untuk memberika ukuran rasio

likuiditas.

Untuk dapat mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa jenis rasio

diantaranya menurut Harmono (2009 : 108 ) sebagai berikut:

A. Current Ratio = Aktiva Lancar :  Utang lancar
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B. Quick Ratio = (Aktiva Lancar – Persediaan ) : Utang Lancar

C. Cash Ratio = Kas : Aktiva Lancar

D. NWG to TA = (Aktiva Lancar – Utang Lancar ) : Total Aktiva

Menurut Irham Fahmi (2011 : 120)

A. Current Ratio = Aset lancar : Utang Lancar

B. Quick Ratio = ( Aset Lancar – persediaan ) : Utang Lancar

C. Net Working Capital Ratio = Aset Lancar – Utang Lancar

D. Cash Flow Liquidity Ratio = (kas + Surat Berharga + Arus kas) : Utang

Lancar

Pengertian jenis-jenis rasio likuiditas :

a. Current Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar

yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang jangka pendek.

b. Quick ratio merupakan rasio yang menujukan besarnya alat likuid yang cepat

bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar.

c. Cash Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan membayar hutang

yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan

efek yang dapat segera diuangkan.

d. Working Capital untuk menghitung selisih antara aktiva lancar dengan

kewajiban lancar yang memiliki tujuan yang sama dengan current ratio atau

mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja neto dari jumlah

aktiva.

2.6.3 Rasio Laverage / Solvobilitas

Rasio laverage merupakan nama lain dari Rasio Solvabilitas. Rasio ini

menunjukan seberapa jauh atau besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau

kreditur. Perusahaan kan dikatakan “solvabel” apabila perusahaan mempunyai cukup

banyai aktiva untuk membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila perusahaan

tidak cukup banyak mempunyai Aktiva atau lebih kecil dari Hutangnya maka
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perusahaan akan dikatakan “insolvabel”. Untuk menganlisis kemempuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban financialnya yang mempengaruhi besarnya laba adalah

Rasio Laverage. Pengertian Rasio Laverage Menurut Irham Fahmi (2011 : 127)

sebagai berikut: “Rasio Laverage adalah Mengukur seberapa besar perusahaan

dibiayai dengan Hutang-Hutang.”

Menurut Martono dan Agus (2010 : 53) berikut ini :

“Rasio Laverage adalah rasio yang mengukur seberapa banyak

perusahaan mengunakan dana dari hutang (pinjaman).”

Menurut Harmono (2009 : 111) yaitu :

“Rasio Laverage adalah perusahaan dapat melakukan utang, khususnya

hutang jangka panjang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio laverage

adalah rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan mengunakan dana dari

hutang atau pun pujaman. Semakin tinggi utang maka semakin tinggi beban bunga

yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan keuntungan yang

didapatkan semakin kecil.

2.6.3.1 Ukuran Laverage / Solvabilitas

Rasio Laverage terdiri dari beberapa jenis rasio dintaranya menurut Irham

Fahmi (2011 : 127), sebagi berikut:

A. Debt to Total Asset / Debt Ratio merupakan rasio yang mengukur

presentase besarnya dana yang berasal dari pinjaman. Semakin tinggi

tingkat rasio ini, semakin tinggi risiko keuangan perusahaan.

B. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur perimbangan antara

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi

rasio ini berarti modal yang digunakan semakin sedikit dibandingkan

dengan hutangnya.
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C. Times Interest Earned adalah rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa Bungan dangan laba yang

diperolehnya.

D. Fixed Charge Coverage merupakan rasio yang mengukur kemepuan

perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga beserta angsuran

pokok pinjaman, pembayaran deviden saham preferent, dan sewa dengan

laba yang diperoleh.

E. Debt Service Coverage Ratio merupakan rasio yang mengukur

kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran

pokok pinjamannya dengan laba yang diperoleh.

Dari penelitian ini rasio yang akan digunakan adalah rasio Debt to Total Asset

Ratio untuk mengetahui seberapa besar peranan modal yang didapat dari Hutang atau

Pinjaman. Menurut Irham Fahmi (2011 : 127) Debt to Total Asset Ratio merupakan

rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yaitu diperoleh dari

perbandingan total utang dibagi dengan total asset.

Sehingga dapat disimpulkan rasio ini mengukur presentase besarnya dana

yang berasal dari utang atau pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kreditur lebih menyukai Debt to Total Asset Ratio yang rendah sebab tingkat

keamanannya semakin baik.

2.6.4 Rasio Aktivitas

Dengan mengukur rasio aktivitas perusahaan bisa melihat seberapa besar

aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dana yang telah ada, dan cepetnya

perputaran dana tersebut. Berikut ii beberapa pengertian Rasio aktivitas menurut

beberapa Ahli.  Menurut Irham Fahmi (2011 : 132) sebagai berikut :

“Rasio aktivits adalah rasio yang mengambarkan sejauh mana ssuatu

perusahaan mempergunakan sumberdaya yag dimillikinya guna menunjang
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aktivitas perusahan, dimn penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat

maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal.”

Sedangkan Menurut Harmono (2011 : 234) sebagai berikut :

“Rasio aktivitas dalah mengukur tingkat efektivits perusahaan dalam

mengoperasikan aktivits mencakup perputaran pitang, perputaran persediaan,

dan perputaran total aktiva.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas adalah

rasio yang mengukur seberapa besar efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan

dana yang ada.

2.6.4.1 Ukuran Rasio Aktivitas

Dalam rasio aktivitas ini di bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebunya

juga sebagai rasio pengelolaan aset. Dimana secara umum untuk mengukur rasio

aktivitas dapat digunakan beberapa jenis rasio diantaranya menurut Irham Fahmi

(2011 : 132), sebagai berikut :

A. Inventory Turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan

yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

B. Day Sales Outstanding disebut juga dengan rata-rata periode pengumpulan

piutang. Rasio ini mengkaji tentang bagaimana sautu perusahaan melihat

periode pengumpulan piutang.

C. Fixed Asset Turnover disebut juga dengan rasio perputaran aktiva tetap. Rasio

ini melihat sejauhmana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan

memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan dampak pada

keuntungan perusahaan.

D. Total Aset Turnover melihat sejauh mana keseluruhan asset yang dimiliki oleh

perusahaan terjadi perputaran secara efektif.

E. Long Term Asset Turnover merupakan rasio prputaran asset jangka panjang.
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2.6.5 Rasio Probabilitas

Rasio probabilitas merupakan rasio yang menunjukan pengaruh gabungan dari

likuiditas, pengelolaan aktiva dan pengelolaan akan hutang. Rasio probabilitas dapat

dikatakan merupakan informasi mengenai efektifitas operacional perusahaan. Jumlah

hasil keuntungan yang didapatkan perusahaan dapat dilihat pada laporan laba rugi

tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengertian rasio profitabilitas menurut Irham Fahmi (2011:135) yaitu :

“Rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang

diajukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam

hubungan dengan penjualan maupun investasi”

Dari pengertian dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio

profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan

yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan

menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.6.5.1 Ukuran Rasio Probabilitas

Salah satu cara dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat profitabilitas

perusahaan adalah dengan mengunakan rasio profitabilitas. Menurut Irham Fahmi

(2011: 135) rasio profitabilitas dikelompokan sebagai berikut :

A. Gross Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari hasil penjualan bersih

perusahaan.

B. Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba bersih dari laba kotor.

C. Return On Assets (ROA) rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba operasi dengan semua aktiva yang di miliki oleh

perusahaan.
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D. Return On Invesment (ROI) merupakan rasio yang mengukur kemempuan

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh modal yang di

investasikan dalam aktiva.

E. Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan Laba bersih dari modal sendiri yang

digunakan oleh perusahaan.

2.6.6 Rasio Modal Saham

Rasio modal saham merupakan rasio yang menggambarkan

kondisi yang terjadi di pasar saham. Menurut Irham Fahmi (2011:138).

Rasio ini memberikan pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan

terhadap kondisi penetapan yang akan terjadi atau dilaksanakan dan

dampaknya pada massa yang akan datang.

Artimya Rasio modal saham ini menghubungkan antara harga saham

perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan

petunjuk mengenai apa yang dipikirkan oleh investor atas kinerja prusahaan

dimaa lalu serta prospek di massa mendatang

2.6.6.1 Ukuran Rasio Modal Saham

Salah satu cara mengukur laba modal saham dapat dilakukan dengan

mengunakan rasio modal saham. Rasio modal saham menurut Irham Fahmi

(2011:138) dapat diukur sebagai berikut :

A. Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan pendapatan perlembar saham pemilik.

B. Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang mengukur seberapa besar

perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan

diperolah oleh para pemengang saham.
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Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa analisis rasio dapat bermanfaat

bagi perusahaan untuk memperoleh pemberitahuan dini atau lebih tepatnya

peringatan awal tentang kondisi keuangan dan kelanjutan usaha perusahaan. Semakin

dini suatu perusahaan memperoleh peringatan akan kondisi keuangan perusahaan,

semakin baik bagi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan perbaikan ulang

dan dapat memberikan gambaran serta harapan yang lebih terarah dan mantap

terhadap nilai perusahaan tersebut. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dapat

dilakukan analisis rasio keuangan untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan pada

masa sekarang dan pada masa yang akan datang nantinya. Analisis rasio merupakan

salah satu suatu persamaan yang dapat memprediksi tingkat keberhasilan suatu

perusahaan dalam memenuhi kegiatan operasionalnya dan pemenuhan akan hutang

serta tingkat kesehatan terhadap keuangan perusahaan.


