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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen  

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Salah satu aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana manajer dapat 

mengenali peran dan pentingnya para pihak yang akan menunjang pencapaian 

tujuan perusahaan. Manajemen adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk 

memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. 

 

Pencapaian tujuan dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas 

menunjukan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan efesiensi menunjukan pencapaian 

tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal. 

 

Menurut Thomas Sumarsan, S.E.,M.M. (2013:2) manajemen merupakan 

seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran kinerja.  

 

Menurut Melayu S.P. Hasibun yang dikutip oleh (Dr.H.M.Anton 

Athoillah, M.M. 2010:13) menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa inggris, 

artinya to manage, yaitu: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia  secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini terdapat dua sistem 

yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem 

administrasi.” 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang melibatkan 

sumber daya manusia untuk menghasilkan sesuatu dengan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  
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2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen 

 Menurut George R. Terry (2013), dapat dilihat bahwa dalam manajemen 

ada beberapa proses atau fungsi yang berperan penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi, adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan (Planning)  

Menurut George R. Terry (2013), perencanaan adalah proses penentuan 

tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih alternatif terbaik dari 

berbagai macam alternatif yang ada. 

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Menurut George R. Terry (2013), pengorganisasian adalah proses penentuan, 

pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara 

relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas 

tersebut.  

3. Pengarahan (Actuating)  

Menurut George R. Terry (2013), pengarahan adalah mengarahkan semua 

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai 

tujuan.  

4. Pengawasan atau Pengendalian (Controlling)  

Menurut George R. Terry (2013), pengawasan dan pengendalian adalah 

proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang 

telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan 

sesuai dengan target yang diharapkan.  

 

2.2 Manajemen Keuangan 

2.2.1 Pengertian Keuangan 

 Keuangan adalah salah satu fungsi pokok perusahaan disamping 

pemasaran, personalia (SDM), dan produksi. Dalam setiap unit usaha, disamping 
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adanya produk yang dihasilkan, marketing untuk memasarkannya, manusia untuk 

menjalankannya, diperlukan juga fungsi keuangan untuk mengelola uang atau 

dana yang ada diperusahaan.  

Menurut “Suad Husnan dan Pudjiastuti” (2012:3) adalah sebagai 

berikut: “keuangan menjelaskan fenomena di bidang keuangan yang berguna bagi 

mereka yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan individu, sebagai 

pengambilan keputusan.” 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen 

yang terlibat dalam transfer uang, diantara individu maupun antara bisnis dan 

pemerintah.  

2.2.2 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui 

bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan 

karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan.   

  Menurut Bambang Riyanto (2013:4) pengertian manajemen keuangan 

adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan 

dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. 

 Menurut Van Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012:2) sebagai 

berikut:  

“Manajemen keuangan (Financial management) berkaitan dengan perolehan 

asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan 

umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi 

menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset.” 

Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya dan kegiatan 

dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Definisi lain juga dapat diartikan 

sebagai upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan 

serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana bagi 

kekayaan pemegang saham. 



 
 

10 
 

2.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan 

Ada beberapa fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2010:5) 

yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari 

investasi ini tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi 

akan mempengaruhi resiko atau ketidakpastian. Resiko dan hasil yang 

diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, 

kebijakan maupun nilai perusahaan. 

 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan Pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya.  

 

3. Keputusan Dividen 

 Keputusan Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. 

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk 

menentukan:  

1. besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk cash dividen,  

2. stabilitas dividen yang dibagikan,  

3. dividen saham (Stock dividen), 
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4. pemecahan saham (Stock split), 

5. penarikan kembali saham yang beredar yang semuanya ditunjukan untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.  

2.2.4 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Menurut Martono dan Agus (2010:13) tujuan manajemen keuangan 

adalah memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan.” Dapat disimpulkan 

bahwa tujuan manajemen keuangan adalah mengelola dana dan 

mengalokasikannya untuk menjalankan perusahaan kegiatan perusahaan guna 

memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu tujuan utama manajemen keuangan 

adalah sebagai berikut:  

1. memaksimalkan laba perusahaan 

2. memperoleh nilai perusahaan dengan cara mengoptimalkan dana yang ada 

atau memikat investor 

3. tujuan yang harus dicapai seluruh karyawan dan manajer untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham.   

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari 

proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan 

atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-

data atau aktivitas tersebut.  

Menurut Thomas Sumarsan, S.E., M.M. (2013:35) laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan 

tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen 

perusahaan.  
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Menurut Irham Fahmi (2012:22) mengemukakan bahwa “laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu 

perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.” 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Thomas Sumarsan, S.E., M.M. (2013:36) tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kondisi dan 

posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan pada suatu periode untuk 

kepentingan karyawan dan kepentingan manajemen.  

Menurut Irham Fahmi (2012:26) mengemukakan bahwa “tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang 

kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.” 

Menurut Kasmir (2011:10) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan 

yaitu: 

a. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta), kewajiban, 

dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

b. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu 

c. memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu 

d. memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva dan modal perusahaan 

e. memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode tertentu 

f. memberikan informasi tentang catatan-catatan attas laporan keuangan. 

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode 

tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi 
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keuangan pada pihak dalam maupun luar perusahaan yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan.  

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan, “tujuan laporan 

keuangan” adalah informasi keuangan perusahaan diperlukan untuk menilai dan 

meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang 

akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.  

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Jenis Laporan Keuangan dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu.  

2. perhitungan laba/rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.  

3. laporan sumber dan penggunaan dana. Disini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode.  

4. laporan arus kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode 

5. laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.  

6. laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan 

kepada pemilik saham.  

7. laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT. atau Modal dalam perusahaan perseroan.  

8. dalam suatu kajian dikenal laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

memengaruhi kas atau ekuivalen kas. 
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2.4 Pelaporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Pelaporan Keuangan 

 Untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi 

akuntansi diperlukan pelaporan keuangan agar dapat memperoleh pemahaman 

mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Informasi yang 

diperoleh dari pelaporan keuangan tersebut akan digunakan untuk mengambil 

keputusan.  

Menurut Wiwin Yadiati (2010:36), pelaporan keuangan adalah laporan 

keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem 

akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, 

current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian 

integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. 

2.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan 

 Menurut SFAC Nomor 1 tentang Objective of financial reporting by 

business enterprises, tujuan pelaporan keuangan adalah: 

1. menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan 

pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan 

keputusan yang rasional atas investasi kredit dan keputusan lain yang 

sejenis. 

2. menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan 

pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, 

dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dan dividen atau bunga dan 

pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau 

pinjaman. 

3. memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber 

daya tersebut dan perubahannya.  
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2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis Laporan Keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit kecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, 

laba/rugi, dan arus kas (dana).  

Maka analisis 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 Thomas Sumarsan, S.E.,M.M. (2013:42) analisis laporan 

keuangan yaitu hanya menganalisis perkiraan yang ada dalam laporan keuangan, 

maka pemakai laporan keuangan sulit menilai seberapa baik perusahaan 

beroperasi.  

 Menurut Munawir (2010:35) analisis laporan keuangan adalah analisis 

laporan keuangan yang terdiri dari penelahan atau mempelajari dari pada 

hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.  

2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Kasmir (2011:68) tujuan dari analisis laporan keuangan adalah: 

1. untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik asset, kewajiban, ekuitas maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 

2. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan.  

3. untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 
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4. untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.  

5. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.  

6. dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai.  

2.5.3 Bentuk-Bentuk dan Teknik Analisis 

 Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik 

yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar 

laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam 

praktiknya menurut Kasmir (2013:68) bahwa terdapat dua macam metode 

analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis vertical (Statis) 

Analisis vertical merupakan analisis yang dilakukan terhadap satu periode 

laporan keuangan saja. 

2. Analisis horizontal (Dinamis) 

Analisis horizontal yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan 

laporan keuangan untuk beberapa periode. 

Kemudian disamping metode yang digunakan untuk menganalisa laporan 

keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan 

2. Analisis trend 

3. Analisis presentase per komponen 

4. Analisis sumber dan penggunaan dana 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas 

6. Analisis rasio 

7. Analisis kredit 

8. Analisis laba kotor 

9. Analisis titik peluang pokok atau titik impas (Break Even Point) 
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2.6 Analisis Rasio Keuangan 

2.6.1  Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Sofyan Safri Harahap (2013:297) rasio keuangan adalah angka 

yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Misalnya antara 

utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan 

total penjualan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis 

terhadap kondisi keuangan perusahaan. 

2.6.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Dalam melakukan analisis terhadap rasio keuangan, jenis-jenis rasio 

keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dari suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Leverage (Leverage Ratios) 

Adalah menunjukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai 

dengan pinjaman. 

3. Rasio Aktivitas (Aktivity Ratio) 

Adalah mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas dinyatakan sebagai 

perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aktiva.  

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Adalah mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh 

oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin 

baik manajemen dalam mengelola perusahaan.  

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Adalah menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai 

buku per saham.  
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2.7 Evaluasi 

2.7.1 Pengertian Evaluasi 

 Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. 

Menurut Yunanda (2009:20) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.  

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi 

(2010: 2), bahwa: 

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. 

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan 

kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.” 

 

2.7.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga 

dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara 

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing 

komponen. 

Menurut Crawford (2010: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah: 

1.  untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah 

tercapai dalam kegiatan. 

2.  untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 

3.  untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 

4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 
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2.8 Mengukur Rasio Keuangan Perusahaan 

2.8.1 Pengertian Rasio Likuiditas 

Menurut Irham Fahmi (2012:59) rasio likuiditas adalah kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh 

tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan 

perusahaan dalam keadaan likuid, tetapi jika tidak mampu, maka perusahaan 

dikatakan dalam keadaan ilikuid.  

2.8.1.1 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Current Ratio 

Merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan hutang jangka pendek.  

              
              

                   
       

 

b. Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Rasio ini menunjukan besarnya alat likuid yang paling cepat dapat 

digunakan untuk melunasi hutang lancar. Oleh karena itu, persediaan 

dianggap sebagai aktiva lancar yang kurang likuid harus dikurangkan dari 

aktiva lancar.  

            
                         

                   
       

 

c. Cash Ratio 

Rasio yang mengukur kemampuan membayar utang yang segera harus 

dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat 

segera diuangkan.  
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d. Working Capital To Total Assets Ratio 

Rasio yang mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja 

neto dari jumlah aktiva.  

                                      
                                  

            
       

 

2.8.2 Pengertian Rasio Leverage 

Rasio leverage yaitu menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan pinjaman. Apabila perusahaan tidak menggunakan 

leverage dalam struktur modalnya, maka perusahaan menjadi kecil. Semakin besar 

tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar jumlah pinjaman yang 

digunakan, sehingga risiko keuangan yang dihadapi perusahaan semakin besar.  

2.8.2.1 Jenis-Jenis Rasio Leverage 

Rasio leverage dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Total Debt to Total Asset Ratio 

Rasio yang mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari 

pinjaman. Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin tinggi resiko keuangan 

perusahaan.  

                                 
          

            
       

  

b. Total Debt to Total Equity Ratio 

Rasio yang mengukur perimbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal 

sendiri yang digunakan semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya.  
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c. Time Interest Earned Ratio 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya 

berupa bunga dengan laba yang diperolehnya.  

                           
    

        
        

 

2.8.3  Pengertian Rasio Profitabilitas 

 Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan 

menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:304) rasio profitabilitas adalah 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti, kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba atau disebut juga Operating Ratio.  

2.8.3.1 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

a. Gross Profit Margin 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

kotor dari hasil penjualan bersih perusahaan.  

                    
              

         
      

 

b. Operating Profit Margin 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan. 
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c. Operating Ratio 

Rasio yang mengukur proporsi biaya operasi dari setiap Rp.1 penjualan 

bersih perusahaan.  

                
                   

         
      

 

d. Net Profit Margin 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari hasil penjualan bersih perusahaan   

                  
   

         
      

 

e. Return On Assets 

ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.  

                 
    

            
      

 

f. Return On Equity 

Rasio ini sering disebut dengan Rate Of Return On Net Worth, yaitu rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan, sehingga ROE ini ada 

yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri.  

                 
   

            
      

 

g. Return On Invesment 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari seluruh modal yang diinvestasikan dalam aktiva.  
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h. Earning Per Share (EPS) 

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan per lembar saham pemilik.  

                  
   

                 
    

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Tugas Akhir Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Peneliti Variabel Hasil/ Kesimpulan Sumber 

Rachmalia, 

Vebi (2013) 

Tinjauan atas 

Laporan 

Keuangan 

dengan 

Menggunakan 

Perhitungan 

Rasio 

Solvabilitas 

dan Likuiditas 

pada PT 

TASPEN 

(Persero) 

Perhitungan 

Rasio 

Solvabilitas 

dan 

Likuiditas 

Rasio Solvabilitas, 

pada tahun 2010 dan 

2011, Debt to Total 

Asset Ratio dan Debt 

to Equity Ratio 

mengalami 

penurunan sebesar 

0,007 dan 2,184.  

Rasio Likuiditas, 

pada tahun 2010 dan 

2011, Current Ratio 

dan Acid Test Ratio 

mengalami 

penurunan sebesar 

0,047 dan 0,02. 

Penurunan ini terjadi 

karena 

meningkatnya 

jumlah kewajiban 

perusahaan, 

pemerintah belum 

http://repository.

widyatama.ac.id

/xmlui/handle/1

23456789/5021 
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membayar 

kekurangan premi 

kepada PT TASPEN 

(Persero), belum 

waktunya jatuh 

tempo batas usia 

pensiun (BUP), dan 

adanya pembatasan 

jumlah keluarga. 

Sudirman, 

Cindy 

Oktavia 

(2014) 

Analisis Rasio 

Likuiditas, 

Leverage, 

Aktivitas dan 

Profitabilitas 

untuk 

Mengukur 

Kinerja 

Keuangan 

pada Restoran 

Bumbu Desa 

Analisis 

Rasio, Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Leverage, 

Rasio 

Aktivitas, 

dan Rasio 

Profitabilitas.  

Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat 

dikatakan bahwa 

kinerja keuangan 

Restoran Bumbu 

Desa Cikini dalam 

keadaan baik. 

Berdasarkan analisis 

Rasio Likuiditas 

yaitu current ratio 

dari tahun 2011-

2013 dalam keadaan 

buruk, hal ini 

dikarenakan aktiva 

lancar perusahaan 

tidak bisa menutupi 

keseluruhan hutang 

lancar perusahaan. 

Untuk Rasio 

Leverage yaitu Time 

Interest Earned Ratio 

juga dalam keadaan 

http://repository.

widyatama.ac.id

/xmlui/handle/1

23456789/3693 
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buruk walaupun 

pendapatan 

perusahaan 

meningkat, hal ini 

dikarenakan 

perusahaan selalu 

melakukan ekspansi 

dan memiliki nilai 

pencitraan yang 

baik. Untuk Rasio 

Aktivitas terdiri dari 

Receivable Turn 

Over dalam keadaan 

baik berarti 

manajemen berhasil 

dalam pencapaian 

penagihan dana 

dalam piutang 

perusahaan 

Sedangkan Rasio 

Profitabilitas yang 

terdiri dari Net Profit 

Margin dalam 

keadaan buruk 

dikarenakan terdapat 

biaya-biaya yang 

tidak efisien. Sesuai 

dengan tujuan dari 

penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui 

kinerja keuangan 
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Restoran Bumbu 

Desa Cikini untuk 

periode 2011-2013, 

maka penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

deskriptif dengan 

data yang digunakan 

data sekunder. 

Ayu, Suci 

Mutiara 

(2014) 

Analisis 

Perbandingan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

sebelum dan 

sesudah 

Akuisisi 

Akuisisi, 

Profitabilitas 

Pasca Akuisisi 

kondisi dan posisi 

keuangan 

perusahaan 

mengalami 

perubahan dan hal 

ini tercemin dalam 

laporan keuangan 

perusahaan yang 

melakukan akuisisi.  

http://repository.

widyatama.ac.id

/xmlui/handle/1

23456789/3636 

(Sumber: repository.widyatama.ac.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


