
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Konsep Peranan 

Menurut Soerjono Soekanto (2003: 243), pengertian peranan: 

“Peranan adalah (Role) merupakan aspek yang dinamis kedudukan (status) 
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.” 
 

Jadi yang dimaksud peranan adalah aspek dinamis kedudukannya (status) 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya dan merupakan bagaimana peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam organisasi. 

 

2.2 Konsep Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

 Menurut Dwi Prasotowo & Rifka Julianty (2002: 52) pengertian analisis: 

 “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan 

berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 

sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu 

sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 

 



 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 190), jika analisis dikaitkan 

dengan penggunaan laporan keuangan maka pengertian analisis yang digabungkan 

dengan penggunaan laporan keuangan menjadi sebagai berikut: 

“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 mendalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.” 

  

 Salah satu alat yang utama bagi pimpinan perusahaan dalam membuat agar 

usahanya menjadi produktif adalah akuntansi yang modern. Oleh karena itu, 

perusahaan memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam 

mengarahkan, mengendalikan dan melindungi perusahaan. Dalam hal ini 

pimpinan mengharapkan bantuan manajemen dalam mengarahkan tindakannya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak 

yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi. 

 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Sebagai sistem dari informasi keuangan, akuntansi adalah proses dari tiga 

aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian 

ekonomis dari suatu organisasi (bisnis atau non bisnis) kepada pengguna 

 



 

informasi yang berkepentingan. Dalam proses akuntansi, hanya informasi yang 

relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu 

memberikan gambaran secara layak mengenai keadaan keuangan pada suatu saat 

serta hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan (financial statements).  

 Menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public 

Accountants yang dikutip oleh Ahmed R Belkaoui  dan diterjemahkan oleh Ali 

Akbar & Risnawati (2004: 50): 

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pngklasifikasian, dan 
pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang paling tidak sebagian 
diantaranya memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan 
hasilnya.” 

 

Produk akhir dari ketiga aktivitas tersebut adalah laporan keuangan 

(financial statements), yang merupakan alat utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.  

 Laporan keuangan menyediakan gambaran mengenai status perusahaan 

saat ini dan mengarah pada pengembangan kebijakan dan strategi di masa 

mendatang, sehingga sudah semestinya pihak manajemen bertanggung jawab 

dalam menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan sebelum didistribusikan 

ke pemakai harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor untuk memastikan 

kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

 



 

atau entity. Proses akuntansi tersebut diidentifikasikan sebagai transaksi atau 

peristiwa ekonomi yang dilakukan/dialami oleh perusahaan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. 

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007: 

3) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan peubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.” 

 

 Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2005: 69), pengertian laporan 

keuangan adalah: 

“Financial statements are the principal means through which financial 
information Is communicated to those outside an enterprises. The financial 
statement most frequently provided are (1) the balance sheet, (2) the 
income statement, (3) the statement of cash flow, and (4) the statement of 
owners or stockholder’s equity. In addition, note disclosure are an 
integral par of each financial statement.”  
 

 Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2007: 105), pengertian 

laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang berisi mengenai 

informasi-informasi keuangan dan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam 

satuan moneter, yang menjelaskan tentang posisi keuangan, kinerja, serta 

 



 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan disajikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 4), 

adalah: 

”Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan.” 

 

 Sedangkan menurut Chapter 4 of APB Statement No. 4, Basic Concepts 

and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business 

Enterprises, mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan ke dalam tiga bentuk 

yaitu tujuan utama (particular objectives), umum (general objectives), dan 

kualitatif (qualitative objective) dan kemudian menempatkannya ke dalam 

serangkaian batasan. Tujuan tersebut dirangkum sebagai berikut:  

”Particular objectives of financial statements are to present fairly, are in 
conformity with generally accepted accounting principles, financial position, 
result of operations, and other changes in financial position. The general 
objectives of financial statements are a) to provide reliable information about the 
economic resources and obligations of a business enterprise, b) to provide 
reliable information about changes in net resources resulting from a business 
enterprise’s profit directed activities, c) to provide financial information that can 
be used to estimated the earnings potential of the firm, d) to provide other needed 
information about changes in economics resources and obligations and e) to 
disclose other information relevant to statement user’s needs. The qualitative 
objectives of financial accounting are relevance, understandability, verifiability, 
neutrality, timeliness, comparability, and completeness.” (Belkaoui, 2004: 181) 
  

 



 

 Dalam SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No. 1 

Objectives of Financial Report by Business Enterprises, tujuan laporan keuangan 

dinyatakan dalam lingkup yang lebih luas yakni dalam bentuk pelaporan 

keuangan. SFAC No. 1, dinyatakan bahwa pelaporan keuangan termasuk tidak 

hanya laporan keuangan, tetapi juga cara lain mengkomunikasikan informasi yang 

berhubungan secara langsung maupun tidak, dengan informasi yang disediakan 

oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, hutang 

perusahaan, laba perusahaan, dll. Contoh di dalamnya termasuk surat pimpinan 

atau jadwal tambahan dalam laporan tahunan perusahaan, prospektus, laporan-

laporan yang diarsipkan dengan agen pemerintah, pengumuman berita, ramalan 

manajemen, dan deskripsi tentang pengaruh sosial dalam lingkungan perusahaan.  

 Tujuannya dinyatakan sebagai berikut: 

“Financial reporting should provide information : a) that is useful to present and 
potential investors and creditors and other users in making rational investment, 
credit and similar decisions, b) to help present potential investors and creditors 
and other users in making in assessing the amount, timing and uncertainty of 
prospective cash receipts from dividends or interests and the proceeds from sale, 
redemption, or maturity of securities or loans, c) about the economic resources of 
an enterprises, the claim to those resources (obligations of the enterprise to 
transfer resources to other entities and owner’s equity) and the effect of 
transactions, events and circumstances that changes it resources and claim to 
those resources.” (Kieso, Weygandt and Warfield, 2005: 5) 
 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2007: 12), terdiri dari: 

1. Neraca 
2. Laporan laba-rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Catatan atas laporan keuangan 
 

 Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Neraca 

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat 

tertentu, neraca mempunyai tiga unsur keuangan, yaitu aktiva, kewajiban 

dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat disubklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat 

disubklasifikasikan lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, 

yaitu: 

a. Aktiva lancar, yaitu yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperoleh dalam waktu satu tahun kurang (atau siklus operasi 

normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang dan 

persekot biaya. 

b. Investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

 



 

c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu 

tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gedung, kendaraan dan mesin serta peralatan. 

d. Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan bisanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka 

waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva 

ini misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade 

name/trade mark (merk/nama dagang), franchise dan license 

(lisensi). 

e. Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya 

beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman 

karyawan. 

2) Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat 

disubklasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 

a. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk 

dalam kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, 

 



 

utang gaji dan upah, utang pajak, dan uatng biaya atau beban 

lainnya yang belum dibayar. 

b. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini, misalnya utang 

obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi. 

c. Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban 

tersebut, misalnya utang pada direksi, utang kepada pemegang 

saham. 

3) Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas 

ini dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, 

yaitu: 

a. Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal 

saham (termasuk agio saham bila ada), dan 

b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak  

dibagikan kepada pemilik, misalnya dalam bentuk dividen 

(ditahan). 

2. Laporan Laba-Rugi 

Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja), 

 



 

laporan laba-rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat 

ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau 

penurunan kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain 

yang berasal dari kontribusi pemilik) perusahaan selama periode 

tertentu dapat disubklasifikasikan meliputi: 

a. Pendapatan (revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, 

penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, 

royaltis dan sewa. 

b. Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi 

penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang 

timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, 

kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 

2) Beban (expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat 

disubklasifikasikan menjadi: 

 



 

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa (yang biasanya arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti 

kas persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok 

penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi 

beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang 

jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, 

banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model 

saham, agio, dan cadangan pada awal adan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. 

 



 

4. Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai 

bagian yang tidak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap 

periode penyajian laporan keuangan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas harus berkaitan 

dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan, pemakai laporan keuangan adalah: 

a. Investor 

 Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi Pinjaman 

 Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan Kreditor Usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

 



 

akan dibayar pada  saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungnan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan, menerapkan kebijakan pajak dan sebagi dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

 

 



 

2.3.5 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Beberapa teknik analisis laporan keuangan dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan Laporan Keuangan 

Perubahan tahun ke tahun 

2. Seri Trend/Angka indeks 

3. Laporan Keuangan Common Size (Bentuk Awam) 

Analisis struktur laporan keuangan 

4. Analisis Rasio 

5. Analisis Khusus 

1) Ramalan Kas 

2) Analisis Perubahan Posisi Keuangan 

3) Laporan Variasi Gross Margin 

4) Analisis Break Event 

5) Analisis Dupont 

 

2.4 Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan  

 Menurut Susan Irawati (2006: 22) menyatakan bahwa: 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 
manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-
kondisi keuangan suatu periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari 
suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan jalan 
membandingkan dua buah variabel yang diambil dalam laporan keuangan, 
baik daftar neraca maupun laba rugi.” 

 

 



 

2.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

2.4.2.1 Rasio Likuiditas (Liquidity ratios) 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur 

perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

 

2.4.2.2 Rasio Leverage (Leverage ratios) 

 Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau seberapa 

jauh perusahaan menggunakan hutangnya untuk jangka panjang. 

 

2.4.2.3 Rasio Aktivitas (Activity ratios) 

 Rasio aktivitas merupakan aktivitas rasio yang digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dananya. 

 

2.4.2.4 Rasio Profitabilitas (Profitability ratios) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektifitas perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. 

 

 

 

 



 

2.4.2.5 Rasio Penilaian (Valuation ratios) 

 Rasio penilaian merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa besar kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar 

agar melebihi biaya modalnya. 

 

2.5 Rasio Leverage 

 Rasio leverage menunjukkan seberapa besar pinjaman kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai atau didanai oleh pinjaman (Susan Irawati, 2006: 42). 

Apabila perusahaan tidak menggunakan rasio leverage dalam struktur modalnya, 

maka perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri, 

sehingga risiko perusahaan menjadi kecil. Semakin besar tingkat leverage 

perusahaan, akan semakin besar jumlah pinjaman yang digunakan, sehingga risiko 

keuangan yang dihadapi perusahaan semakin besar. 

 Menurut Sawir (2001: 13-14) rasio leverage diantaranya dapat dihitung 

dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Debt to Assets Ratio 
 Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 
seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, 
cenderung semakin besar rasio keuangannya, bagi kreditur maupun pemegang 
saham. 
Debt ratio dapat dicari dengan rumus: 
 

Debt ratio = 100×
sTotalAsset

TotalDebt % 

 
 

2. Debt to Equity Ratio 
 Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam 
pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 
perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban. 
 

 



 

Debt to Equity Ratio dapat dicari dengan rumus: 
 

Debt to Equity Ratio = 100×
yTotalEquit

TotalDebt % 

 
 

3. Time Interest Earned (TIE). 
Rasio ini disebut juga rasio penutup (coverage ratio), mengukur 

pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi (EBIT), sejauh 
mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam 
pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Pada umumnya, laba 
dipandang cukup melindungi kreditur bila rasio ini dua atau lebih. 

 
Time Interest Earned Ratio dapat dicari dengan rumus: 
 

Time Interest Earned = 
eInterestCh

EBIT
arg

% 

 

2.6 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektifitas operasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas juga merupakan hasil 

akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan, rasio ini 

memberikan , rasio memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan 

perusahaan. Rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah: 

1. Profit Margin On Sales  

Rasio margin on sales  dihitung dengan perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan. 

Profit Margin on Sales = Net Income
        Sales 
 
 
 
 

 



 

2. Return On Invesment 

Rasio ini mengukur seberapa besar efektif perusahaan memanfaatkan 

sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba. Return on invesment 

ditentukan dengan 

 perhitungan: 

 Return on invesment = Net Income
     Total Assets 

 

3. Return on Net Worth 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan kontribusi 

pemilik dan atau seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber-

sumber lain untuk kepentingan pemilik. Rasio ini dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Return On Net Worth=Net Income
 Net Worth 
 

2.7 Kinerja  

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan didalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 

2.7.1 Definisi Kinerja 

Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 503), kinerja adalah: 

“Sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan/kemampuan kerja.” 

 



 

2. Berdasarkan Webster New Word Dictionary (1996:103) 

“Performance is the act performing something done or performed.” 

Dari kedua definisi tersebut, kesimpulan kinerja adalah kemampuan atau 

prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu. 

 

2.7.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja seperti yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman dalam 

bukunya mengandung makna suatu sistem pengukuran mengenai pelaksanaan 

kemampuan kinerja suatu organisasi. Jadi tujuan penelitian kinerja seperti yang 

diungkapkan oleh Hiro Tugiman (1991: 1) adalah: 

“Langkah awal penelitian kinerja adalah memilih alat ukur yang cocok, 
dimana alat ukur yang cocok adalah yang dipilih sesuai dengan perhatian 
manajemen pada semua aktivitas perusahaan.” 
 

Dengan demikian maka pengukuran meliputi seluruh seluruh aktivitas dari 

berbagai level organisasi atau perusahaan. Aktivitas organisasi dapat dilihat dari 

dua aspek, yaitu: 

1. External effectiveness yang pengukurannya berbasis pada stakeholder. 

2. Internal effectiveness yang pengukurannya berbasis pada efisiensi dan 

produktivitas. 

Jadi pada prinsipnya penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui suatu proses yaitu cara atau tolak ukur kinerja 

perusahaan. 

 

 

 



 

2.7.3 Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dikembangkan untuk memberikan beberapa petunjuk 

pada para manajer dan untuk mengevaluasi kinerja. Perkembangan alat ukur 

penilaian kinerja kinerja dan spesifikasi struktur penghargaan merupakan hal 

utama dalam organisasi atau perusahaan. Karena alat ukur dan penilaian kinerja 

dapat mempengaruhi prilaku para manajer. Penilaian kinerja dapat mendukung 

tingkat keserasian tujuan. Dengan kata lain, kinerja mempengaruhi dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Ada beberapa alat ukur kinerja perusahaan. Salah satunya menurut Hansen 

Mawen dalam bukunya “Manajemen Biaya” (2001: 822) adalah: 

1. Laba atas Investasi (ROI) 
Merupakan alat ukur kinerja yang paling umum bagi pusat investasi, yaitu 
alat ukur kinerja yang mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang akan 
dipakai adalah menghitung laba yang dihasilkan per rupiah investasi. 
 

2. Laba Residual (Residual Income) 
Merupakan perbedaan antara laba operasi dan minimum tingkat 
pengembalian rupiah yang diperlukan aktiva operasi perusahaan. 
 

3. Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) 
Adalah laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal tahunan. 
Jika economic value added positif, berarti perusahaan sedang 
menghasilkan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan tidak bisa 
menghasilkan kekayaan. 
 

 Adapun kelebihan dan kekurangan alat ukur kinerja perusahaan yang 

diungkapkan oleh Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” (2001: 488-

453, 461-465) adalah: 

1. Laba atas investasi (Return on Investment) 
Kelebihan Return on Investment adalah: 
1) Mendorong para manajer untuk menaruh perhatian yang seksama 

terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya dan investasi. 

 



 

2) Mendorong para manajer untuk melaksanakan efisiensi biaya. 
3) Mencegah para manajer untuk melakukan investasi berlebihan. 

 
 

Kekurangan Return on Investment adalah: 
1) Tidak mendorong manajer untuk melakukan investasi dalam proyek 

yang berakibat menurunnya Return on Investment pusat laba, 
meskipun proyek tersebut menaikan prrofitabilitas perusahaan secara 
keseluruhan. 

2) Mengakibatkan manajer memastikan perhatiannya kepada sasaran 
jangka pendek dan mengorbankan jangka panjang. 

 
2. Laba Residual (Residual Income) 

Kelebihan Residual Income adalah: 
1) Penggunaan Residual Income sebagai ukuran kinerja dan menghindari 

kerugian yang telah dihitung dengan menggunakan bentuk Return on 
Investment. 

2) Dengan menggunakan Residual Income mendorong manajer untuk 
mamasarkan orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. 

 
Kekurangan Residual Income adalah: 
1) Residual Income hanya mendorong manajer untuk memusatkan 

orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. 
2) Residual Income sebagai pengukur kinerja pusat laba sangatlah 

dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. 
 
Residual Income merupakan angka absolut, yang tidak dapat digunakan 

untuk membandingkan kemampuan berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba. 
 

2.8 Hubungan Rasio Leverage dan Profitabilitas dengan Kinerja 

Keuangan 

 Tingkatan kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu laporan keuangan tersebut. Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan Financial dari hasil-hasil yang 

telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. 

 

 

 



 

Harrington (1991: 1) menyebutkan sebagai berikut: 

“The primarty of information these analyst use to evaluate a firm 
performance are it’s financial statement, the historical record of it’s past 
performance.” 
 

 Tingkatan kesehatan perusahaan dapat diketahui melalui analisis, atau 

interprestasi laporan keuangan. Dari hasil analisis dapat diketahui prestasi dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menggunakannya sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan meskipun kepentingan 

mereka masing-masing berbeda. 

 Selanjutnya dikatakan pula oleh Harrington (1991:1), bahwa: 

“The financial performance of corporation is of vital inters to many 
groups and individual.” 
 

  Dari pernyataan diatas maka akan dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama 

bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke 

periode. 

Hubungan antara kesehatan perusahaan dengan analisis laporan keuangan adalah 

seperti dikemukakan oleh Martin (1991: 421) yaitu: 

“Financial analysis involves the assessment of a firm past, present, 
anticipated future financial condition. The objective is to identify any 
weakness in the firm’s financial health that could lead to future problems 
and to determine any strength the firm’s might capitalize up on.” 
 

 



 

Dari pernyataan di atas maka dapat dinyatakan, bahwa: 

1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya 

dari kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu 

dengan cara melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan 

keuangan. 

2. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

3. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi 

keuangan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


