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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen 

2.1.1. Pengertian Manajemen 

Manajemen  berasal  dari  bahasa  kata  manage  yang  artinya  mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-

fungsi manajemen itu (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, 

Pengendalian). Jadi, Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelasmengenai 

manajemen, berikut ini akan diungkapkan oleh para ahli. 

Menurut Stoner dan Wankel yang dikutip oleh Siswanto (2003:22) 

adalah: 

“Manajemen is the process of planning, organizing, leading, and 

controlling, the effort or organizing members and of using all other 

organizational resources to achieve stated organizatinal goals”. 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:1) yaitu: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Pengertian manajemen menurut Haiman yang dikutip oleh Manulang 

(2004:2) menyatakan bahwa: 

“Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai 

tujuan bersama” 

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah 

ilmu dan seni untuk melaksanakan funsi-fungsi manajemen, dimana fungsi-

fungsi manajemen tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, individu, 

dan masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada. 
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2.2. Keuangan 

2.2.1. Pengertian Keuangan 

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan 

operasinya. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:34) pengertian keuangan 

yaitu : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan 

instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara 

individu maupun antara bisnis dan dan pemerintah”. 

 

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2002:4) mengatakan bahwa: 

“Keuangan atau dalam literatur lain  disebut pembelanjaan adalah 

sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana 

dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan 

perusahaan secara menyeluruh”. 

 

Lalu menurut Sundjaja dan Barlian (2003:20) mengatakan bahwa : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan 

instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu 

maupun antara bisnis dan pemerintah “ 

 

Dari pengertian itu maka dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah 

keuangan merupakan ilmu yang mempelajari dalam mengelola uang pada suatu 

organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya. 

 

2.3. Manajemen Keuangan 

2.3.1. 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 dengan tentunya diharapkan pula dapat 

memaksimalkan kemakmuran para investornya. Sedangkan   nilai perusahaan 
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itu sendiri , khususnya bagi perusahaan yang sudah go publictercermin dari 

harga sahamnya. 

Pengertian Keuangan itu sendiri menurut Martono dan Harjito (2007:4), 

menyebutkan bahwa: 

“Manajemen keuangan atau dalam literature lain disebut 

pembelanjaan adalah sebagai aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana dan mengelola assetssesuai dengan tujuan perusahaan secara 

menyeluruh”. 

 

Sedangkan 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 

dalam mengelola uang. Dari definisi tersebutmaka dapat dikembangkan bahwa 

keuangan sebagai seni berarti melibatkan keahlian dan pengalaman, sedangkan 

sebagai ilmu berarti melibatkan prinsip- prinsip, konsep, teori, proporsi dan 

model yang ada dalam ilmu keuangan. 

Sedangkan pengertian Manajemen Keuangan Menurut Van Horne dan 

Wachowicz Jr. (2012:2) adalah : 

“Manajemen  keuangan  berkaitan  dengan  perolehan  

aset,pendanaan,  dan  manajemen  aset  dengan  didasari  

beberapatujuan 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. 

 

2.3.2. Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan 

memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan 

akuntansi, aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan 

dalam manajemen kualitas total. Manajemen keuangan merupakan bagian 

penting dari manajemen perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh Husnan 
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dan Pujiastuti (1998;4) bahwa “Manajemen keuangan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: “Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, 

kegiatan analisis dan pengendalian perkembangan keuangan”. Manajer 

keuangan selayaknya dapat melakukan fungsi manajemen keuangan dengan 

baik, karena fungsi ini mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi 

perkembangan perusahaan. 

Menurut Sundjaja dan Barlian dalam (2003:65) Aktivitas utama manajer 

keuangan adalah: 

a. Membuat perencanaan dan analisa keuangan. 

b. Membuat keputusan investasi (pengelolaan asset). 

c. Membuat keputusan pembiayaan investasi = pengelolaan hutang dan 

modal. 

Menurut Van 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 

asetyang harus dipertahankan atau dikurangi. 

2. Keputusan Pendanaan 

Kebijakan deviden perusahaan juga 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 dan penggunaan modal baik yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan. 
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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. 

 

2.3.3. Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan menurut Husnan dan Pujiastuti (1998:4) 

merupakan “Memaksimumkan nilai perusahaan dan sebagai pedoman 

keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, atau keputusan-

keputusan dalam bidang manajemen keuangan”. Nilai perusahaan merupakan 

harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual. Mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai dan memperhatikan 

segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Lontoh, Frederich & Lindrawati, Jurnal Widia Manajemen 

& Akuntansi. (2004), “Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai bermakna lebih luas dan lebih umum  

daripada memaksimumkan laba”.  Hal ini didukung oleh beberapa alasan yaitu:  

1. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu  

terhadap nilai uang.  

2. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko  

terhadap arus pendapatan perusahaan.  

3. Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang  

mungkin beragam.  

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

manajemen adalah sama dengan tujuan perusahaan yaitu  

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang adasaat 

ini”. 

Manajemen yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan 

sebagai sandar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan keuangan. 

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manager 
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keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar 

adalah keputusan yang yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif, tujuan keputusan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan karena dapat meningkatkan  kemakmuran para pemilik 

perusahaan (pemegang saham). 

Jadi, tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan 

adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana guna 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.4. Laporan Keuangan 

2.4.1. 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 atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. 

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis, yang dikutip oleh 

Munawir (2004:5) bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan yaitu dua 

daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. 

Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar 

pendapatan atau daftra rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu 

daftar surplus atau daftar laba yang dibagikan (laba yang ditahan). 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) 
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menyatakan bahwa: 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keungan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau 

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

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

Berdasarkan pengertian di atas 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. 

 

2.4.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

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

“Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan pokok” yaitu: 

1. Neraca, menunjukan 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 usahapendapatan, beban, laba atau 

rugi bersih dan laba atau rugi persaham untuk periode akuntansi tertentu. 

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awaldan 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.  

4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kasmasuk dan 

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu 

periode akuntansi.  

Sebelum menganalisa suatu laporan keuangan, seorang penganalisa harus 

mempunyai pengertian mendalam mengenai komposisi dari laporan keuangan. 

Namun laporan keuanga yang mendukung proses penelitian terhadap 
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efektivitas penggunaan modal pinjaman melalui analisis rentabilitas ekonomi 

dan rentabilitas modal sendiri pada umumnya hanya menggunakan laporan 

keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan 

Modal. 

Menurut Van 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 diatas 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 Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012: 155), 

laporan laba rugi adalah  

“Ringkasan dari pendapat 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. 

2.4.3. 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 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007: 3) tujuan dari laporan 

keuangan adalah:  
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a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi 

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonom, karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian 

di masa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan.  

c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen (stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai 

yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup 

keputusan untuk memanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan 

penggantian manajemen. 

Beberapa  tujuan  dan  manfaat  laporan  keuangan  dari  berbagai sumber 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

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 
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periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan 

keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

2.5. Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mengolah lebih lanjut 

laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis trend akan 

diperoleh prediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.  

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu 

Analisis dan Laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau 

menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan 

keuangan adalah neraca, laba/rugi, dan arus kas (dana). Harahap (2008;190) 

menggabungkan kedua pengertian tersebut menjadi sebuah pengertian bahwa: 

“Analisa Laporan Keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun 

data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat”. 

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

keuangan adalah  

“Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang 

bergunabagi pengambilan keputusan”. 

Menurut Kasmir(2012:66) pengertian analisis laporan keuangan adalah 

“Penyusunan laporan keuangan berdasarkan datayang relevan, serta 

dilakukandengan prosedur akuntansidan penilaian yang benar 

sehinggaakan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya”. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar 
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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 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. 

 

2.5.2. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Manfaat  analisis  laporan  keuangan  yang  tersirat  dalam  kutipan 

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

“Untuk membuat keputusan yang rasional guna memenuhi tujuan 

perusahaan, manager keuangan harus memiliki alat-alat analisis”. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa alat analisis yang dimaksud adalah Analisis 

Laporan Keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dan 

manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk membuat keputusan 

rasional guna memenuhi tujuan perusahaan. 

Menurut Harahap (2008 : 195-197) menyebutkan bahwa analisa laporan 

keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada 

dalam suatu laporan keuangan . Secara lengkap kegunaan analisis laporan 

keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa.  

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit).  
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3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  

4. Dapat membongkar hal-hal yng bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun dengan kaitannya dengan 

informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating) 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh parapengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu 

laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara 

lain: 

1) Dapat menilai prestasi perusahaan. 

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu: 

a. Posisi keuangan (asset, neraca, dan modal) 

b. Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya) 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas 

e. Aktivitas 

f. Rentabilitas dan Profitabilitas 

g. Indikator pasar modal 

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

5) Melihat komposisi struktur keuangan,arus dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industry normal dan standar 

ideal. 
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9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan,  

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Dari sudut lain tujuan Analisis Laporan Keuangan menurut  Bernstein 

(1983) yang dikutip ulang oleh Harahap (2008:197) adalah sebagai berikut:  

1. Screening  

Analisis dilakukan dengan melihat secara analistis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi dan merger.  

2. Forcasting  

Analisis digunakan untuk meramal kondisi keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang.  

3. Diagnosis  

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain.  

4. Evaluation  

Analsis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 

efisiensi, dan lain-lain.  

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan adalah untuk memilih kemungkinan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan, untuk meramalkan kondisi keuangan di masa yang 

akan datang, melihat kemungkinan ada atau tidaknya masalah-masalah yang akan 

didapatkan oleh perusahaan di masa yang akan datang dan untuk menilai prestasi 

dari semua bidang dalam perusahaan.  

 

2.5.3. Metode 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 
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laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antarapos-pos yang ada, dalam satu 

periode. Informasi yang diperolehhanya untuk  satu periode saja dan tidak 

diketahui perkembangan dari  periode  ke periode. 

2. Analisis Horizontal (Dinamis) 

Merupakan analisis yang dilakukan dengan membandngkan laporan 

keuangan untuk beberapa periode. Dan hasil analisis ini akan terlihat 

perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. 

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

dari:  

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode danteknik 

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.  

2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaanyang 

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 SizeStatement), 

adalah suatu metode analisis yang dilakukan untukmembandingkan antara 

komponen yang ada dalam suatu laporan keuanga, 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), 
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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 kombinasidari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Kredit, merupakan analisisyang digunakan untuk menilai layak 

tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. 

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

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 menentukantingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum 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. 

2.6. Analisis Rasio Keuangan 

2.6.1. Rasio sebagai Analisis 

Rasio keuangan ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisis 

terhadap kondisi keuangan perusahaan. Menurut Fahmi (2012:107) secara 

sederhana rasio 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 
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untuk dianalisis dan diputuskan” 

Pengertian rasio keuangan menurut Van Horne dan Wachowicz 

Jr(2012:163) adalah 

“Indeks  yang  menghubungkan  dua  angka  akuntansi  dandidapat 

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 cukup kompleks. Oleh karena itu 

dibutuhkan kemampuan dan keahlian analisis dari orang yang ingin 

menginterpestasikan rasio tersebut. 

 

2.6.2. Bentuk Rasio Keuangan 

Menurut J. Fred Weston yang dikutip oleh Kasmir (2012:106-107), 

bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (Liquiditiy Ratio),  

- Rasio Lancar (Current Ratio) 

- Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

- Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (Debt 

Ratio) 

- Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Earned) 

- Lingkup Biaya Tetap (Fixed Charge Coverage) 

- Lingkup Arus Kas (Cash Flow Coverage) 

3. Rasio Aktivity (Activity Ratio) 

- Perputaran persediaan (Inventory Turn Over) 

- Rata-rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang (Average 

Collection Period) 

- Perputaran aktiva tetap (Fixed Assets Turn Over) 

- Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over)  
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4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

- Margin laba penjualan (Profit Margin on Sales) 

- Daya laba dasar (Basic Earing Power) 

- Hasil pengembalian total aktiva (Return on Assets) 

- Hasil pengembalian ekuitas (Return on equity) 

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. 

- Pertumbuhan penjualan 

- Pertumbuhan laba bersih 

- Pertumbuhan pendaptan per saham 

- Pertumbuan dividen per saham  

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

kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas 

biaya investasi. 

- Rasio harga saham terhadap pendapatan 

- Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku 

Sedangkan menurut Van Horne (2009:205), jenis rasio terdiri atas: 

1. Rasio Likuiditas (Liquiditiy Ratio) 

- Rasio lancar (Current Ratio) 

- Rasio Sangat Cepat  (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 

2. Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) 

- Total utang terhadap ekuitas 

- Total utang terhadap total aktiva  

3. Rasio Pencakupan (Coverage Ratio) 

- Bunga penutup 

4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

- Perputaran piutang (Receivable Turn Over) 

- Rata-rata penagihan piutang (Average Collection period) 

- Perputaran sediaan (Inventory Turn Over) 

- Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over) 
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5. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

- Margin laba bersih 

- Pengembalian investasi 

- Pengembalian ekuitas 

Selanjutnya menurut James O Gill yang dikutip oleh Kasmir (2012:109), 

jenis rasio keuangan terdiri atas: 

1. Rasio Likuiditas (Liquiditiy Ratio) merupakan rasio yangmenggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

- Rasio lancar (Current Ratio) 

- Rasio perputaran kas 

- Rasio utang terhadap kekayaan bersih 

2. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

- Rasio laba bersih 

- Tingkat laba atas penjualan 

- Tingkat laba atas investasi 

3. Rasio Efisiensi (Activity Ratio), merupakan rasio yang digunakanuntuk 

mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari.  

- Waktu pengumpulan piutang 

- Rasio persediaan (Inventory Turn Over) 

- Rasio aktiva tetap terhadap nilai bersih (Total Assets Turn Over) 

- Rasio perputaran investasi 

Menurut Harahap (2008;219) menjelaskan mengenai rasio keuangan 

yang popular digunakan yaitu diantaranya: 

1. Rasio Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perussahaan menyelesaikan semua 

kebutuhan jangka pendek. 

2. Solvabilitas 

Kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka 

panjang. 
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3. Rentabilitas/Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang 

ada, penjualan, kas, asset, modal. 

4. Leverage 

Mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun asset. 

5. Activity 

Mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik 

dalam penjualan dan kegiatan lainnya. 

6. Produktivitas 

Mengetahui produktivitas unit yang dinilai. 

 

2.6.3. 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, 

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.  

 

2.7. Rentabilitas 

2.7.1. Pengertian Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan angka pengukur efektifitas penggunaan modal 

dalam menghasilkan profit. Munawir (2004:86) menjelaskan bahwa “rasio 

yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang 

digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas”. Besar kecilnya nilai 
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rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki 

dalam menjalankan usahanya. 

Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya 

masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba 

yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan telah dapat 

bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan 

laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut atau dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 

2001:37). Maka baik perusahaan tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, 

tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. 

 

2.7.2. Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas 

Menurut Riyanto (2001:36) faktor-faktor yang mempengaruhi rate of 

return (Rentabilitas) adalah: 

1. Volume penjualan. 

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu perusahaan adalah 

penjualan. Dengan semakin bertambahnya penjualan maka akan menaikan 

volume pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga biaya-biayaakan 

tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan modal 

untuk mengembangkan usahanya. 

2. Efisiensi penggunaan biaya. 

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus 

dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain 

penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan 

pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai secara 

tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas. 
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3. Profit margin. 

Profit margin adalah laba yang diperbandingkan dengan penjualan. Profit 

margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai 

oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan. 

4. Struktur modal perusahaan. 

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan 

yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen dan modal saham 

biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek. 

 

2.7.3. Macam-macam Rentabilitas 

2.7.3.1. Rentabilitas Ekonomi 

Menurut Riyanto (2012:36) ”Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase”. 

SedangkanMunawir (2001:33) menyatakan bahwa ”Rentabilitas ekonomi 

adalahperbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan 

(modal asing dan modal sendiri)”. 

Secara formulasi dapat disajikan sebagai berikut : 

 

 

 

Dalam perhitungan rentabilitas ekonomi laba yang dihitung hanyalah 

laba yang berasal dari operasi perusahaan yang biasa disebut laba usaha. 

Dengan demikian maka laba yang diperoleh dari usaha diluar perusahaan 

sepertideviden, tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi. 

2.7.3.2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Munawir (2001:33) menyatakan bahwa “rentabilitas modal sendiri 

adalah perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan 

dengan jumlah modal sendiri yang dimasukan oleh pemilik perusahaan 

tersebut”. 

  
       

   
x100% 
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Dalam perhitungan rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari 

ialah besarnya untung bersih dan jumlah modal sendiri. Jadi rumusan dari 

rentabilitas modal sendiri ialah : 

 

 

Riyanto, B. (2001: 51) mengemukakan bahwa besarnya rentabilitas 

modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi, juga dipengaruhi 

oleh rasio uang.Pengaruh rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal 

sendiri selalu positif artinya semakin besar rentabilitas ekonomi selalu 

mengakibatkan semakin besarnya rentabilitas modal sendiri, cateris 

paribus.Yaitu kalau faktor-faktor lainnya tetap tidak berubah, misalnya 

tingkat bunga, tingkat pajak dan ratio utang modal sendiri. Pengaruh ratio 

utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat positif dapat negatif atau pun 

dapat mempunyai pengaruh sama sekali jika ratio utang ditingkatkan, beban 

bunga menjadi tinggi, laba sebelum pajak menjadi rendah, sehingga laba 

menjadi rendah. Tingkat pengembalian utang dari tambahan utang biaya 

utang bisa berpengaruh positif maupun negatif 

Pengaruh positif, artinya semakin besar ratio mengakibatkan semakin 

besarnya rentabilitas modal sendiri.Hal ini terjadi apabila rentabilitas 

ekonomi lebih besar daripada tingkat bunga. Dalam keadaan yang demikian, 

perusahaan yang mempunyai ratio yang lebih besar dan mempunyai 

rentabilitas ekonomi yang lebih tinggi, sehingga rentabilitas modal sendiri 

pun  akan meningkat. Pengaruh negatif terjadi dalam keadaan ekonomi yang 

sebaliknya, yaitu dalam keadaan rentabilitas ekonomi yang lebih kecil 

daripada tingkat bunga. Dalam keadaan yang demikian, justru perusahaan 

yang mempunyai ratio utang paling besar akan mempunyai ratio rentabilitas 

ekonomi yang paling kecil. Apabila rentabilitas ekonomi besarnya persis 

sama dengan tingkat bunga pinjaman, maka berapapun besarnya ratio utang 

tidak akan mempengaruhi besarnya rentabilitas modal sendiri 
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Ada pun  hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas 

modal sendiri, yaitu : 

1. Rentabilitas Ekonomi 

Tingkat rentabilitas ekonomi dapar mempengaruhi rentabilitas modal 

sendiri, dalam hal ini dapat dilihat pada unsure yang berhubungan dengan 

rentabilitas modal sendiri. Menurut Riyanto (2001: 36), rentabilitas ekonomi 

adalah perbandingan antara laba dengan modal sendiri dan modal pinjaman 

yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

presentase. Maka, jelas rentabilitas ekonomi mempunyai hubungan erat 

dengan rentabilitas modal sendiri mengingat besar kecilnya keuntungan atau 

laba menjadi hak para pemiik modal. 

2. Tingkat bunga modal pinjaman 

Laba yang diperhitungkan didalam menghitung rentabilitas modal 

sendiri adalah laba bersih, yaitu laba kotor setelah dikurangi bunga modal 

pinjaman dan pajak perseroan. Semakin tinggi tingkat bunga modal 

pinjaman yang harus dibayar, berarti akan memperkecil laba yang menjadi 

bagian pemilik modal sendiri. 

3. Tingkat pajak pendapatan 

Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi semua biaya, 

termasuk penyusutan dan bunga dari pendapatannya kotornya. Semakin 

tinggi tingkat pajak yang ditentukan pemerintah, maka akan memperkecil 

laba yang menjadi hak bagi pemiliknya dan sebaliknya. Hal ini 

menyebabkan rentabilitas modal sendiri terpengaruh. 

 

2.8. Leverage 

2.8.1. Pengertian Leverage 

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva 

dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan 

dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari hutang. Warsono (2003:204) 

menyebutkan leverage adalah setiap penggunaan asset dan dana yang membawa 

konsekuensi biaya dan beban tetap. Jika perusahaan menggunakan sumber 
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pembiayaan dari luar (modal asing) maka beban tetap yang ditanggung adalah 

bunga pinjaman, sedangkan apabila perusahaan menggunakan mesin-mesin 

maka beban tetapnya berupa biaya penyusutan mesin-mesin (depresiasi), dan 

jika perusahaan menyewa suatu aktiva tetap kepada pihak lain, maka 

konsekuensinya yaitu harus membayar biaya tetap berupa biaya sewa. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka beban tetap yang ditanggung oleh 

perusahaan tergantung jenis sumber dana dan aset yang digunakan.  

Menurut Martono dan Harjito (2005:295), dikenal dua macam leverage 

dalam suatu perusahaan, yaitu leverage operasi (operating leverage) dan 

leverage keuangan (financial leverage). Penggunaan kedua leverage ini dengan 

tujuan agar keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih besar daripada biaya 

aset dan sumber dananya. Dengan demikian penggunaan leverage akan 

meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.  

Selain itu Warsono (2003:204) menambahkan bahwa tujuan perusahaan 

menggunakan leverage adalah untuk meningkatkan hasil pengembalian (return) 

bagi para pemegang saham biasa (pemilik) perusahaan.  

Dampak dari penggunaan leverage dijelaskan oleh Syamsudin (2004:89) 

sebagai berikut: Dengan memperbesar tingkat leverage maka hal ini akan berarti 

bahwa tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan 

semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan 

memperbesar jumlah return yang diperoleh.  

Menurut Warsono (2003:204), dengan adanya harapan terhadap 

peningkatan pengembalian sebagai dampak atas penggunaan asset maupun dana 

yang membawa konsekuensi biaya dan beban tetap, maka kenaikan leverage 

juga akan meningkatkan risiko atau arus pendapatan bagi pemegang saham 

biasa. Risiko tersebut berupa ketidakpastian dalam hubungannya dengan 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban tetapnya. Risiko yang tinggi 

menyebabkan harga saham menjadi rendah, sedangkan hasil pengembalian yang 

lebih tinggi akan menyebabkan harga saham menjadi lebih tinggi, dengan 

asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. 
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Beberapa analisis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Salah 

satu rasio solvabilitas (leverage) tersebut adalah Debt to Total Asset (DAR). 

2.8.2. Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

Penggunaan utang pada prinsipnya akan menguntungkan, bila perusahaan 

mampu memperoleh tingkat pengembalian investasi yang melebihi tingkat 

bunga yang dibayarkan. Namun perlu diperhatikan, tingkat pengembalian 

investasi yang akan diperoleh perusahaan sangat bergantung pada kondisi 

ekonomi mendatang membaik, maka tingkat pengembalian investasi juga 

cenderung meningkat, sehingga perusahaan yang berutang akan mampu 

membayar bunga dan pokok pinjaman. Sebaliknya, jika perekonomian 

mendatang memburuk, perusahaan akan menderita kerugian, karena ditengah 

turunnya pendapatan, perusahaan juga akan membayar sejumlah beban tetap 

dari utangnya.  

Menurut Sartono (2010:267), “Berbagai rasio finansial dapat 

dipergunakan untuk mengukur risiko dalam hubungannya dengan perusahaan 

yang menggunakan leverage dalam struktur modalnya. Misalnya total debt to 

total asset ratio, debt to equity ratio, time interest earned ratio dan fixed charged 

coverage ratio”. 

Diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan angka rasio utang. Angka 

rasio utang yang tinggi, mengandung dua sisi sekaligus yakni kemungkinan 

menguntungkan (jika keadaan ekonomi memburuk). Dengan demikian, 

tingginya DAR juga mengisyaratkan tingginya risiko keuangan (gagal bayar) 

bagi suatu perusahaan (Mardiyanto;2009:42-43) 

Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin tinggi Debt to Total Asset semakin besar jumlah modal 

pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

(Fahmi,2012:127). Menurut formulasinya sebagai berikut : 

 

 
  

 

 
   

 



35 
 

 
 

 

 

Debt Ratio mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus perusahaan itu. 

kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus perusahaan itu. 

Sebab artinya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. 

Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio ini berarti makin besar pula 

leverage perusahaan (Sartono,2011:54). 

Namun menurut Modigliani-Miller dalam Sartono (2011:236), dalam 

kondisi ada pajak penghasilan, perusahaan yang memiliki leverage akan 

memiliki nilai lebih tinggi jika dengan perusahaan tanpa memiliki leverage. 

Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang 

merupakan pengurangan pajak dan oleh karena itu laba operasi yang mengalir 

kepada investor menjadi semakin besar. Lebih diperkuat pula oleh pernyataan 

Sartono pada halaman berikutnya (2011:246) 

”Jika semua asumsi dipenuhi maka cenderung untuk disimpulkan 

bahwa dalam kondisi ada pajak perusahaan akan menjadi semakin 

baik apabila menggunakan utang semakin besar”.  

Jadi dalam penelitian ini asumsi yang digunakan adalah perusahaan akan 

menjadi semakin baik apabila menggunakan utang semakin besar. Dengan nilai 

utang yang semakin besar, nilai aktiva perusahaan akan mengalami peningkatan 

sehingga dapat membiayai segala aktivitas bisnis dengan tujuan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Dengan sumber dana yang lebih besar, besar 

kemungkinan keuntungan meningkat namun diikuti pula dengan peningkatan 

resiko. 

2.9. Penelitian-penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Debt to Total Asset 

yang berpengaruh terhadap Rentabilitas Ekonomi (ROI) dan Rentabilitas Modal 

Sendiri (ROE) yakni sebagai berikut: 
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1. Shella Ekawati Ludijanto, Siti Ragil Handayani, dan Raden Rustam 

Hidayat (2014) melalui Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , Vol. 8 No. 1 

Februari 2014 yang berjudul “Pengaruh Analisis Leverage terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan”(Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate 

yang Listing di BEI Tahun 2010-2012) menunjukan hasil Variabel debt ratio 

(X1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROI dan ROE. Yang 

berarti bahwa apabila debt to ratio mengalami kenaikan maka akan disertai 

pula dengan kenaikan jumlah ROI dan ROE. Berdasarkan hasil tersebut 

manajer perusahaan perlu menjaga tingkat hutang perusahaan karena apabila 

tingkat hutang baik, perusahaan akan efisien dalam meningkatkan 

keuntungan karena dengan tambahan modal yang ada dapat meningkatkan 

operasional dan kepercayaan investor. 

2. Wahdaniah, Nurhilaliah, dan Fatmawati (2013) melalui jurnal assets 

volume 3 Nomor 2 Tahun 2013 yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Financial leverage terhadap Rentabilitas Modal Sendiri (ROE) Pada PT 

Kalbe Farma Tbk.” menunjukan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara financial leverage dengan rentabilitas 

modal sendiri (return on equity). Ini berarti bahwa semakin tinggi financial 

leverage PT Kalbe Farma, maka semakin tinggi pula rentabilitas modal 

sendiri (Return on equity). Dengan kata lain, proporsi utang sangat 

memengaruhi tingkat return perusahaan utamanya dalam equity. Untuk 

meningkatkan rentabilitas modal sendiri (return on equity) perusahaan yang 

akan datang, maka perlu diadakan usaha peningktan laba bersih agar 

rentabilitas modal sendiri (return on equity) meningkat pula. Untuk itu, 

dibutuhkan peningkatan pendapatan pendapatan dengan menjual lebih 

banyak produk, mengurangi biaya dan menekan pengeluaran dan 

menggunakan aset-aset perusahaan secara lebih optimal dengan melakukan 

lebih banyak pekerjaan dan biaya yang optimal. PT Kalbe Farma, Tbk 

hendaknya sangat hati-hati memilih struktur modal yang tepat untuk kondisi 

perusahaan, apa lagi yang berkaitan dengan utang. Pemilihan menggunaan 
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utang mempunyai juga sisi negatif yang akan menimbulkan financial 

distress. 

3. Ratih Gayatri Astagfirli (2012) dengan jurnal dari Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, Tanjung Pinang yang berjudul “Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja, Perputaran Total Aset dan  Rasio Utang Terhadap 

Rentabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar 

di BEI tahun 2007-2011” mendapatkan hasil penelitian ini menunjukkan 

Rasio Hutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas 

pada perusahaan perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

Melalui penelitian-penelitian terdahulu tersebut mendukung Penulis 

melakukan penelitian ini yang melihat efektivitas penggunaan dana yang 

bersumber dari pinjaman melalui analisis rentabilitas. 

 

2.10. Kerangka Pemikiran 

Pada masa ekonomi global ini, perusahaan dituntut mempunyai kinerja yang 

baik sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Perusahaan harus 

mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya agar dapatmengembangkan 

kegiatan usahanya. Para manager diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi 

guna menghadapi keadaaan ekonomi global dan isu-isu yang berkembang. 

Upaya perusahaan untuk mengembangkan ini tidak terlepas dari kebutuhan 

akan modal yang besar jumlahnya. Modal tersebut digunakan uttuk memenuhi 

segala kegiatan perusahaan. Semakin besar ruang lingkup kegiatan perusahaan 

maka modal yang dibutuhkan juga semakin besar. 

Perusahaan dihadapkan pada dua keputusan dalm mendapatkan modal yaitu 

modal sendiri dan modal pinjaman (asing). Setiap perusahaan memiliki proporsi 

modal yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kebijakan pihak manager 

keuangan dalam mengambil keputusan. 

Dalam hal ini, Munawir (2004:31) menjelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 



38 
 

 
 

bersangkutan. Laporan keuangan perusahaan pada neraca akan terlihat sumber 

dana yang dimiliki. Pada laporan laba rugi tercermin hasil dari kegiatan 

perusahaan berupa laba yang diperoleh. 

Hal yang patut dipertanyakan apakah keputusan pengambilan proporsi 

sumber modal perusahaan sudah tepat untuk memaksimalkan laba perusahaan 

yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan atau menambah beban 

perusahaan tanpa memberikan pengaruh pada kemajuan perusahaan. 

Khusus dana yang bersumber dari pinjaman, perusahaan dikenakan biaya 

dana berupa bunga pinjaman yang akan menjadi beban perusahaan. Rasio yang 

menghitung berapa proporsi penggunaan utang suatu perusahaan yaitu Debt to 

Asset Ratio (DAR). DAR adalah variabel yang didefinisikan sebagai rasio 

perolehan aktiva yang bersumber dari utang atau kreditur. Rasio ini diperoleh 

dengan membandingkan utang dengan jumlah aktiva. 

Penilaian kinerja laporan keuangan perusahaan untuk menilai efektivitas 

penggunaan modal dapat menggunakan analisis rentabilitas. Rentabilitas 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dari sejumlah aktiva yang digunakan perusahaan. 

Munawir (2004:34) menjelaskan bahwa faktor rentabilitas akan dapat 

diketahui dengan cara menganalisis dan mengintepretasikan laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan dengan metode atau teknik analisa yang tepat 

sesuai dengan tujuan analisa. Dengan kata lain laporan keuangan sutau perusahaan 

perlu dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban 

yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Metode yang analisis yang digunakan Penulis yaitu Analisis Rentabilitas 

Modal Sendiri dan Rentabilitas Ekonomi yang dimaksudkan untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan modal pinjaman. Apakah keputusan manager keuangan 

mengenai pendanaan perusahaan sudah tepat. Hal tersebut bisa diketahui melalui 

analisis yang tepat dan mendalam dengan menghitung ROI dan ROE perusahaan. 

Efektivitas penggunaan modal pinjaman ini dapat dinilai dari besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan. Laba perusahaan dapat dilihat pada laporan laba rugi, 
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sehingga timbulnya keterkaitan antara Neraca dan Laporan Laba Rugi. Begitu 

pula laporan perubahan modal, arus kas dan catatan mengenai laporan keuangan 

lainnya. Jadi, untuk menganalisis efektivitas penggunaan modal pinjaman pada 

perusahaan dengan menggunakan analisis rentabilitas penulis harus menggunakan 

laporan keuangan.  

Penulis menggunakan laporan keuangan tidak hanya satu periode melainkan 

empat periode dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Hal tersebut untuk 

mengetahui perubahan ROI dan ROE dari periode ke periode sehingga penulis 

dapat menganalisis dari perubahan tersebut. 

Tujuan akhir dari analisis ini, penulis dapat mengetahuiefektivitas 

penggunaan modal pinjaman yang menjadi tolak ukur penggunaan modal 

pinjaman untuk menghasilkan laba. Sehingga dengan menganalisis rentabilitas 

perusahaan maka penulis bida mengambil kesimpulan dan [ada akhirnya dapat 

memberikan saran kepada perusahaan yang berguna untuk kemajuan perusahaan 

atau stake holder. 
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2.11. Hipotesis 

1. : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Rentabilitas 

Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri pada PT Gudang Garam 

Tbk.dan PT HM Sampoerna Tbk. periode tahun 2011-2014. 

2. : terdapat perbedaan yang signifikan antara Rentabilitas Ekonomi 

dan Rentabilitas Modal Sendiri pada PT Gudang Garam Tbk. dan 

PT HM Sampoerna Tbk. periode tahun 2011-2014. 

 


