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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan telah ada penelitian terdahulu yang 

juga membahas mengenai pengaruh analisis rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Rini Fitriani (2001) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan judul “Evaluasi Kinerja 

Portofolio Saham Menggunakan Rasio Keuangan”. Penelitian ini 

dilakukan memakai 25 saham di BEJ periode 1993-1998. Variabel yang 

digunakan PVB, PER, dan ROE. Dengan menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel PVB berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 

2. Munifatur Rosyidah (2005) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah dengan judul “Analisis 

Pengaruh Variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Rasio (PER), 

Return On Assest (ROA), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga 

Saham”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang 

konsumsi di BEJ periode 2000-2004. Variabel yang digunakan EPS, PER, 
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ROA, dan ROE. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel EPS, PER, ROA, dan ROE 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

3. Aang Faridl Z. (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Faridl dengan judul “Analisis Pengaruh 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Rasio (PER), dan Return On 

Equity (ROE) Terhadap Harga Saham”. Penelititan ini dilakukan pada 

perusahaan farmasi di BEJ periode 2002-2005. Variabel yang digunakan 

EPS, PER, ROE. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Hasilnya variabel EPS, PER, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham.. 

4. Fatma Khotimatul Khusna (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Khusna dengan judul “Analisis 

Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham”. Yang dilakukan 

pada perusahaan pertambangan di BEI. Dengan variabel yang digunakan 

ROA, ROE, EPS, PER, dan DPR. Jenis penelitian kuantitatif. Hasilnya 

variabel fundamental (ROA, ROE, EPS, PER, dan DPR) berpengaruh 

signifikan terhadap saham. 

5. Gatiningsih (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gatiningsih dengan judul “Analisis 

Pengaruh Rasio On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt 

Equity Rasio (DER) Terhadap Harga Saham”. Yang dilakukan pada 

perusahaan makanan dan minuman di BEI. Dengan variabel yang 



11 
 

 

digunakan ROA, ROE, dan DER. Jenis penelitian kuantitatif. Hasilnya 

menunjukkan variabel ROA, ROE, dan DER berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

6. Dwiatma Patriawan (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Patriawan dengan judul “Analisis 

Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan Debt 

Equity Rasio (DER) Terhadap Harga Saham”. Yang dilakukan pada 

perusahaan makanan dan minuman di BEI. Dengan variabel yang 

digunakan EPS, ROE, dan DER. Jenis penelitian kuantitatif. Hasilnya 

menunjukkan variabel EPS berpengaruh positif dan signifikan, ROE 

berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan DER berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham. 

Dengan berpedoman pada penelitian sebelumnya maka penulis 

melakukan penelitian kembali penggunaan analisis fundamental untuk 

mengukur kinerja suatu perusahaan. Perbedaan penelitian terletak pada 

judul “Analisis Fundamental Perusahaan Sebagai Metode Pengukur 

Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Ades Waters Indonesia Tbk. Periode 

2007-2011)”. Variabel penelitian: rasio likuiditas (Current Rasio), rasio 

leverage (DER), rasio profitabilitas (Gross Profit Margin, Operating 

Profit Margin, Net Profit Margin, ROA, ROE), rasio pasar (EPS, PER). 

Jenis penelitian kualitatif. Tempat penelitian di PT. Ades Waters Indonesia 

Tbk. yang diambil data sekunder yang listing di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) periode 2007-2011. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya bisa dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Tahun 
Jenis 

Penelitian 
Tempat Variabel Hasil 

Rini Fitriani 

Evaluasi 

Kinerja 
Portofolio 

Saham 

Menggunakan 
Rasio 

Keuangan 

2001 Kuantitatif 

25 Saham di 

BEJ periode 

1993-1998 

1. PVB 

2. PER 

3. ROE 

Variabel 

PVB 

berpengaruh 
negatif 

terhadap 

return saham. 

Munifatur 
Rosyidah 

Analisis 
Pengaruh 

Variabel 

Earning Per 
Share (EPS), 

Price Earning 

Rasio (PER), 
Return On 

Asset (ROA), 

dan Return 
On Equity 

(ROE) 

Terhadap 
Harga Saham 

2005 Kuantitatif 

Perusahaan 

Industri 

Barang 
Konsumsi di 

BEJ periode 

2000-2004 

1.  EPS 

2.  PER 

3.  ROA 

4.  ROE 

Variabel 

EPS, PER, 
ROA, dan 

ROE 

mempunyai 
pengaruh 

yang 

signifikan 
terhadap 

harga saham. 

Aang Faridl 

Z. 

Analisis 

Pengaruh 
Earning Per 

Share (EPS), 

Price Earning 
Rasio (PER), 

dan Return 

On Equity 
(ROE) 

Terhadap 

Harga Saham 

2007 Kuantitatif 

Perusahaan 

Farmasi di 

BEJ periode 
2002-2005 

1. EPS 
2. PER 

3. ROE 

Variabel 

EPS, PER, 

dan ROE 
berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
harga saham. 

Fatma 
Khotimatul 

Khusna 

Analisis 
Pengaruh 

Variabel 

Fundamental 
Terhadap 

Harga Saham 

2009 Kuantitatif 
Perusahaan 

Pertambangan 

di BEI 

1. ROA 

2. ROE 
3. EPS 

4. PER 

5. DPR 

Variabel 
fundamental 

(ROA, ROE, 

EPS, PER, 
dan DPR) 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

saham. 

Gatiningsih 

Analisis 
Pengaruh 

Rasio On 

Asset (ROA), 
Return On 

Equity 

(ROE), dan 
Debt Equity 

Rasio (DER) 

Terhadap 
Harga Saham 

2009 Kuantiatif 

Perusahaan 

Makanan & 
Minuman di 

BEI 

1. ROA 

2. ROE 

3. DER 

Variabel 

ROA, ROE, 
dan DER 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

harga saham. 

Dwiatma 

Patriawan 

Analisis 

Pengaruh 
Earning Per 

2011 Kuantitatif 

Perusahaan 

Makanan & 
Minuman 

1. EPS 

2. ROE 
3. DER 

Variabel EPS 

berpengaruh 
positif dan 
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Share (EPS), 

Return On 
Equity 

(ROE), dan 

Debt Equity 
Rasio (DER) 

Terhadap 

Harga Saham 

signifikan, 

ROE 
berpengaruh 

negatif dan 

signifikan, 
sedangkan 

DER 

berpengaruh 
negatif dan 

tidak 

signifikan 
terhadap 

harga saham. 

Muhammad 
Lutfi 

Analisis 
Fundamental 

Perusahaan 

Sebagai 
Metode 

Pengukur 

Kinerja 
Perusahaan 

2012 Kualitatif 

PT. Ades 

Waters 
Indonesia 

Tbk. 

1. Rasio 

Likuiditas: 
- Current Rasio 

2. Rasio 

Leverage: 
- DER 

3. Rasio 

Profitabilitas: 
- Gross Profit 

Margin 

- Operating 
Profit Margin 

- Net Profit 
Margin 

- ROA 

- ROE 
4. Rasio Pasar: 

- EPS 

- PER 

 

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Laporan Keuangan 

A. Pengertian Laporan Keuangan 

Beberapa pengertian laporan keuangan yang diungkapkan oleh para 

ahli diantaranya, menurut Munawir (2009: 5) yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan adalah dua daftar yang disususn akuntan pada akhir 

periode untuk satu perusahaan. Kedua daftar ini adalah daftr neraca atau 

daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada 

waktu akhira-akhir sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan 

untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba 

yang tidak dibagikan (laba ditahan). Sedangkan menurut Martono (2004: 
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51) laporan keuangan (financial statement) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan 

keuangan secara garis besar dibedakan menjadi empat macam, yaitu 

laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan 

arus kas. Dari keempat laporan tersebut dapat diringkas lagi menjadi 2 

macam, yaitu laporan neraca dan laporan laba-rugi saja. Hal ini karena 

laporan perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan 

diikhtisarkan dalam laporan neraca atau laporan laba rugi. 

Dari kedua uraian (Munawir,2009: 5) dan (Martono,2004: 51) tersebut 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses 

akuntansi. Setiap transaksi yang adapat diukur dengan nilai uang, dicatat 

dan diolah sedimikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang 

dalam bentuk laporan keuangan. 

Sedangkan dalam Islam pencatatan dapat dilihat dari peradaban Islam, 

yaitu Baitul Maal yang merupakan lembaga keuangan pertama. pencatatan 

dalam setiap transaksi atau akad telah diperintahkan dalam Islam 

sebagaimana Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
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mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282). 

Menurut Muhammad (2002: 11) dalam surat Al-Baqarah ayat 282 

mengandung tiga prinsip, antara lain: 

1. Prinsip pertanggungjawaban. 

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa setiap individu 

yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan 

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat 

kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabnnya 

biasanya dalam bentuk laporan keuangan. 
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2. Prinsip keadilan. 

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 

surat Al-Baqoroh, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap 

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. 

3. Prinsip kebenaran. 

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan 

prinsip keadilan. Dalam akuntansi dihadapkan pada masalah 

pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat 

dilakukan dengan baik apabila dilandaskan dengan kebenaran. 

Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, 

mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 

 

B. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (Jumingan, 2006: 5), laporan 

keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak ekstern (luar 

perusahaan) harus disusun sedemikian rupa sehingga: 

1. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai 

perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai 

dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. 

2. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi 

keuangan dan perubahan kekayaan bersih perusahaan. 
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3. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para 

pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari 

perusahaan.  

4. Menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan 

dalam harta kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang 

sesuai dengan keperluan para pemakai. 

 

C. Jenis Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang 

penyajian laporan keuangan (SAK 2009), laporan keuangan yang lengkap 

terdiri dari komponen-komponen yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. http://id.shvoong.com/writingandspeaking/presenting/2130433-

jenis-jenis-laporan-keuangan/#ixzz2CRRb4Xs2 

1. Neraca, laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal 

dari suatu saat tertentu. Pos-pos pada neraca disusun mulai dari 

yang paling likud, mudah dicairkan menjadi uang tunai sampai 

yang paling tidak likuid. Dengan demikian neraca terdiri dari tiga 

bagian utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. 

a. Aktiva, menurut Munawir (2009: 14) pada dasarnya aktiva dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar 

dan aktiva tidak lancar. 
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1) Aktiva lancar dalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang 

tunai, dijual, atau dipakai dalam periode berikutnya. 

2) Aktiva tidak lancar dalah aktiva yang mempunyai umur 

kegunaan relatif permanen atau jangka panjang. 

b. Hutang, merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan 

kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal 

dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan kedalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan 

hutang jangka panjang. 

1) Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban 

keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

2) Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang 

berjangka waktu pembayaran (jatuh tempo) masih jangka 

panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca) 

c. Modal, merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalm pos modal ( modal saham), 

surplus, dan laba yang ditahan. 
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2. Laporan laba-rugi, merupakan laporan mengenai pendapatan, 

biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Laporan 

ini seringkai dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling 

penting dalam laporan tahunan. Menurut Hanafi (2005: 59) ada tiga 

elemen pokok dalam laporan laba-rugi, yaitu: 

a. Pendapatan operasional, pendapatan didefinisikan sebagai aset 

masuk atau aset yang naik lainnya, selama periode dimana 

perusahaan memproduksi atau menyerahkan 

barang/memberikan jasa, atau aktifitas lainnya yang merupakan 

aktifitas pokok perusahaan. 

b. Beban operasional, dapat didefinisikan sbagai aset keluar atau 

munculnya hutanag selama periode dimana perusahaan 

memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa, atau 

melakukan aktifitas lain yang merupakan operasi pokok 

perusahaan. 

c. Untung atau rugi, untung didefinisiskan sebagai kenaikan modal 

saham dari transksi yang bukan merupakan kegiatan pokok 

perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi 

perusahaan selama periode teretentu, kecuali yang berasal dari 

pebdapatan operasional dan investasi oleh pemilik saham. Rugi 

didefinisiskan sebagai penurunan modal saham dan transkasi 

yang bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari 

transkasi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama 
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periode tertentu, kecuali yang berasal dari beban operasional dan 

distribusi kepemilik saham. 

3. Laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan posisi 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan tentang perubahan 

modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. 

4. Laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan 

aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari sebuah perusahaan 

selama periode akuntansi. Laporan aliran kas ini menyediakan 

informasi keuangan mengenai seluruh aktivitas operasi, investasi 

dan pendanaan selama satu periode tertentu. 

5. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba-rugi, 

laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi 

tambahan seperti kewajiba kontijensi dan komitmen. 

 

D. Sifat Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2000: 6) laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat 

dengan maksud untuk memberikan gambaran atau dibuat dengan maksud 

untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) 

secara periodik yang dilakuakan pihak manjemen yang brsangkutan. Jadi 

laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai. 

Suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang 

merupakan hasil dari suatu kombinasi antara: 
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1. Fakta-fakta yang telah dicatat, berarti bahwa laporan keuangan ini 

dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang 

kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di 

bank, jumlah piutang, persedian barang dagang, utang maupun 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini 

berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi di masa lampau, dan jumlah uang yang tercatat dalam pos-

pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya 

peristiwa tersebut (At Original Cost). 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, berarti 

data yag dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntani yang lazim 

(general aceppet accounting principles), hal ini dilakukan dengan 

tujuan memudahkan pencatatan (expendiensi) atau untuk 

keseragaman. 

3. Pendapat pribadi, dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan 

transaksi telah diataur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar 

yang sudah diteteapkan menjadi standart dan praktek pembukuan, 

namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil-dalil tersebut 

tergantung pada akuntan atu manajemen perushaan yang 

bersangkutan. 
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E. Manfaat Laporan Keuangan 

Manfaat laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

penyusunan laporan keuangan, maka dapat diketahui manfaat apa yang 

diharapkan dari laporan keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan manfaat 

dari laporan keuangan yaitu: 

1. Laporan keuangan merupakan data historis yang berguna sebagai 

bentuk pertanggungjawaban manajemen atas data kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik kepadanya. Dan laporan keuangan 

juga merupakan amanat bagi manajemen yang harus disampaikan 

kepada yang berhak meneriman, dalam hal ini adalah para investor. 

2. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi 

yang bermanfaat sebagai alat komunikasi antara data keuangan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perushaan. 

3. Laporan keuangan dapat digunakan manajemen untuk mengatahui 

biaya-biaya dari berbagai kegiatan, mengukur efisiensi dari tiap-

taiap bagian, proses prediksi dan menentukan tingkat keuntungan 

yang dicapai tiap-tiap kegiatan atau bagian tersebut. 

4. Laporan keuangan berguna untuk mengkonfirmasi informasi yang 

dipublikasikan sumber-sumber lain. 

http://www.google.com/manfaat laporan keuangan 

http://www.google.com/manfaat
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F. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan memiliki 

keterbatasan, menurut Munawir (2009: 9) antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan inter report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara) dan bukan lapora final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiahyang 

kelihatannya bersifat pasti dan teapat, tetapi pada dasarnya 

penyusunannya dengan standarat nilai yang mungkin berbeda atau 

berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nialai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang 

lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut menurun, 

dbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan 

atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin 

kenaikan itu disebabkan karena naiknya harga jual barang tersebut 

yang mungkin juga diikuti tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena 

faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang. 
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2.2.2. Metode Analisis 

A. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada 

fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada 

rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak 

langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar 

berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat 

keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk 

jangka panjang. analisis fundamental dibagi dalam tiga tahapan analisa 

yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. 

http://id.wikipedia.org/Analisis_fundamental 

1. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan 

pada model teknik fundamental. analisis ini cenderung digunakan 

untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu 

keadaan ekonomi. Unsur-unsur makro ekonomi yang biasa 

dianalisis melalui analisis ekonomik ini adalah faktor tingkat 

bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. analisis ini 

digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang 

pastinya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat 

pengembalian dari investasi. 

http://id.wikipedia.org/Analisis_ekonomik 
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2. Analisis Industri 

Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis 

fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah 

melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor 

mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa 

mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek 

paling menjanjikan ataupun sebaliknya. (Tandelilin,2010: 348) 

3. Analisis Perusahaan 

Dalam melakukan analisis perusahaan, investor harus mendasarkan 

kerangka pikirnya pada dua komponen utama dalam analisis 

fundamental yaitu: earning per share (EPS), dan price earning 

ratio (PER) perusahaan. Ada tiga alasan yang mendasari 

penggunaan dua komponen tersebut. Pertama, karena pada 

dasarnya kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk 

mengestimasi nilai intrinsik suatu saham. Kedua, deviden yang 

dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. 

Ketiga, adanya hubungan antara perubahan earnig dengan 

perubahan harga saham. (Tandelilin,2010: 364) 

 

B. Analisis Tekhnikal 

pendekatan ini didasarkan pada data (perubahan) harga saham di masa 

lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga saham di masa datang. 

Dengan analisis ini para analis memperkirakan pergeseran penawaran 
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(supply) dan permintaan (demand) dalam jangka pendek, serta berusaha 

untuk cenderung mengabaikan risiko dan pertumbuhan laba dalam 

menentukan barometer dari penawaran dan permintaan. Namun demikian, 

analisis lebih mudah dan cepat dibanding analisis fundamental, karena 

dapat secara simultan diterapkan pada beberapa saham. Analisis ini tidak 

menganggap bahwa analisis fundamental tidak berguna, namun 

menganggap bahwa analisis fundamental terlalu rumit dan terlalu banyak 

mendasarkan pada laporan keuangan emiten. Oleh karena itu, analisis 

tekhnikal mendasarkan diri pada premis bahwa harga saham tergantung 

pada penawaran dan permintaan saham itu sendiri. Data finansial historis 

yang tergambar pada diagram dipelajari untuk mendapatkan suatu pola 

yang berarti, dan pola tersebut digunakan untuk memprediksi harga di 

masa mendatang, serta untuk memperkirakan pergerakan individual saham 

maupun pergerakan indeks pasar (market index). (Halim,2005: 5) 

 

C. Kelebihan dan Kelemahan Analisis Fundamental 

Analisis fundamental, memberikan kelebihan dalam memberi data-

data detail tentang kesehatan sebuah perusahaan. Analisis fundamental 

penting untuk memproyeksikan kesehatan dan profitabilitas sebuah 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

Namun, analisis fundamental juga memiliki kelemahan. Diantaranya 

adalah penggunaan data-data masa lampau. Dari data masa lampau itu lalu 

di proyeksikan apakah harga saham termasuk murah atau mahal. 
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Diharapkan data analisis fundamental dimasa lampau tersebut dapat 

mencerminkan kinerja masa depan. Namun bagaimana juga, tidak ada 

seorangpun yang tau pasti akan masa depan sebuah perusahaan, Bisa jadi 

kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi dimasa depan tidak sebagus 

dimasa lampau. 

Kelemahan kedua dari analinis fundamental adalah dibutuhkan waktu 

untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Data laporan keuangan 

muncul pada awal kuartal baru, sehingga kadang sudah terlambat karena 

harga saham sudah naik duluan. Berita umumnya selalu datang terlambat, 

kita mengetahuinya dari media massa sehingga umumnya data sudah basi. 

Selain itu kadang kita perlu waktu juga untuk mengecek kebenaran data 

terlebih dahulu. Jadi kita perlu mengecek apakah perusahaan benar-benar 

memberikan laporan keuangan yang sejujurnya, bukan direkayasa. 

Seringkali analisis fundamental bersifat subyektif terutama karena 

banyak menggunakan asumsi, dan hal inilah yang menyebabkan hasil dari 

masing-masing orang akan berbeda satu dan yang lainnya. Analisis 

fundamental juga tidak bisa 100% diterapkan di dalam pasar yang tidak 

efisien. Misalnya kita melakukan valuasi dan menemukan saham sangat 

murah, namun demikian harga tidak juga beranjak naik karena pemegang 

saham besar belum juga mau menaikkan harga saham tersebut. Analisa 

bisa meleset karena dari orangnya sendiri yang mungkin terlalu subyektif 

dan salah dalam mengintepretasikan data. Karena data didapat lambat, 

http://www.ilmu-investasi.com/2012/06/kelebihan-dan-kelemahan-analisis.html
http://www.ilmu-investasi.com/2012/06/kelebihan-dan-kelemahan-analisis.html
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analisis fundamental lebih cocok diterapkan untuk investasi jangka 

panjang dan bukan jangka pendek. 

 http://www.ilmu-investasi.com/2012/06/kelebihan-dan-kelemahan-analisis 

 

2.2.3.  Analisis Rasio Keuangan 

A. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Mengadakan analisis terhadap hubungan dari berbagai pos dalam 

suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk bisa menginterpretasikan 

kondisi keuangan dan hasil operasi  dalam suatu perusahaan. Untuk 

mengadakan interpretasi tersebut tentunya seorang analisis memerlukan 

suatu ukuran. Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan dibidang keuangan adalah analisis  keuangan. Rasio 

merupakan alat yang digunakan dalam artian  relative maupun  absolute 

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan 

angka yang lain dari suatu laporan keuangan  (Alwi,1994: 107). Pengertian 

lain tentang rasio keuangan menurut Riyanto (2001: 329) adalah rasio 

merupakan alat yang dinyatakan dalam  arithmaticalterm yang dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data 

finansial. 

Analisis rasio berhubungan dengan bidang akuntansi. Kegiatan 

akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatatat-mencatatat 

transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut berakibat terhadap aktiva, 

hutang, modal, pengahsilan, dan biaya dalam perusahaan. Transaksi-
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transaksi tersebut kemudian dianalisa, diklasifikasi, dan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. Dengan adanya analisa ini perusahaan dapat 

mengetahui baik atau buruknya suatu posisi perusahaan terutama apabila 

angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standart. 

Dari beberapa pengertian jelaslah bahwa mengadakan analisis rasio 

keuangan sangat penting artinya terutama bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Analisis rasio juga 

memungkinkan manajer keuangan memperkiranakan reaksi keuangan para 

kreditor, atau investor dalam memberikan pandangan tentang bagaimana 

kira-kira dana dapat diproleh (Sawir,2005: 6) 

 

B. Jenis Analisis Rasio Keuangan Dalam Analisis Fundamnental 

Perusahaan 

Salah satu aspek penting dari analisis fundamental adalah analisis 

laporan keuangan, karena dari situ dapat diperkirakan keadaan, atau posisi 

dan arah perusahaan. Laporan keuangan yang dianalisa adalah : 

1. Laporan keuangan yang menggambarkan harta, utang, dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan 

keuangan ini disebut neraca. 

2. Laporan keuangan yang menggambarkan besarnya pendapatan, 

beban-beban, pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu 

tertentu. Laporan keuangan ini disebut laporan L / R. 
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Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis keadaan keuangan dan 

kemampuan perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis rasio laporan 

keuangan: 

1. Rasio Likuiditas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio yang 

digunakan adalah: 

a. Current ratio, rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar 

perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancar atau 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini dinyatakan sebagai berikut: 

(Husnan dan Enny,1994: 39) 

Current ratio = 
aktiva  lancar

kewajiban  lancar
 

2. Rasio Leverage, rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan utang. Beberapa analisis menggunakan istilah rasio 

solvabilitas, yang berarti mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio yang digunakan untuk 

analisis fundamental perusahaan adalah: 

a. Debt to Equity Rasio, rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara hutang dengan modal sendiri dan menunjukkan 

kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Semakin tinggi debt to equity rasio semakin 

besar jumah modal pinjaman yang digunakan didalam 
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menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dinyatakan dalam 

rasio: (Husnan dan Enny,1994: 38) 

Debt-equity ratio = 
total  hutang

modal
  

3. Rasio Profitabilitas atau Efisiensi, rasio ini dimaksudkan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan (atau mungkin 

sekelompok aktiva perusahaan). Mungkin juga efisiensi ingin 

dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. 

a. Gross Profit Margin, merupaka prosentase dari laba kotor 

(sales-cost of goods sold) dibandingkan dengan sales. Semakin 

besar gross profit margin maka semakin baik operasi 

perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa cost of goods 

sold relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales. Demikian 

sebaliknya, semakin rendah gross profit margin maka semakin 

kurang baik operasi perusahaan. Rumus: 

Gross Profit Margin = 
laba  kotor

penjualan
 

b. Operating Profit Margin, mengukur tingkat laba operasi 

dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini 

menggambarkan apa yang disebut dengan “pure profit” yang 

diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. 

Kenapa disebut murni, karena jumlah tersebutlah yang benar-

benar diperoleh dari operasi perusahaan dengan mengabaikan 

kewajiba-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban 
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terhadap permintaan berupa pembayaran pajak. Semakin tinggi 

operating profit margin maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan. Rumus: 

Operating Profit Margin = 
laba  operasi

penjualan
 

c. Net Profit Margin, mengukur laba bersih sesudah pajak 

dibandingkan dengan volume penjualan. Ini adalah merupakan 

rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah 

dikurangi dengan seluruh axpenses termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit 

margin maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus: 

Net Profit Margin = 
laba  bersih  sesudah  pajak

penjualan
 

d. ROA (Return On Asset), rasio keuntungan bersih setelah pajak 

untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. ROA (Return On Asset) yang 

negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif juga 

atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk 

menghasilkan laba. Rumus: 

ROA = 
laba  bersih

total  aset
 

e. ROE (Return On Equity), rasio ini bermanfaat bagi pemegang 

saham, karena dapat mengetahui laba yang akan diperoleh dan 



34 
 

 

dapat menarik para investor. Rasio ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh 

pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Rumus: 

(Husnan dan Enny,1994: 40-41) 

ROE = 
laba  bersih  sesudah  pajak

total  modal  sendiri
 

4. Rasio Pasar, rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari 

laporan keuangan dan pasar modal. Beberapa rasio tersebut adalah: 

a. EPS (Earning Per Share), rasio ini digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para 

pemilik perusahaan. EPS menggambarkan profitabilitas 

perusahaan yang tergambar dalam setiap lembar saham. 

Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menyebabkan semakin 

besar laba. Rumus: 

EPS =  
laba  bersih

jumlah  saham  beredar
 

b. PER (Price Earning Ratio), rasio ini membandingkan antara 

harga saham (yang diperoleh dari pasar modal) dan laba per 

lembar saham yang diperoleh pemilik perusahaan (disajikan 

dalam laporan keuangan). PER yang tinggi menunjukan 

pertumbuhan dan kinerja perusahaan cukup baik dan 

menunjukkan prospek yang baik pada harga saham, namun 

semakin tinggi pula resikonya. Rasio ini dihitung dengan: 

(Husnan dan Enny,1994: 41) PER = 
harga  saham

EPS
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C. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

tekhnik analisa lainnya. Keunggulan dari analisis rasio keuangan adalah 

(Sofyan,2008: 298): 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi keuangan ditengah industri lainnya. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5. Lebih mudah membandingkan perusahaan lain atau melihat 

perusahaan secara periodik/time series. 

6. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 

 

D. Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Meskipun analisis rasio keuangan dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat, namun di dalamya terdapat masalah dan keterbatasan yang 

memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan. Analisis rasio keuangan 

menurut (Sofyan,2008: 298) memiliki keterbatasan sebagi berikut: 

1. Kadang-kadang sulit untuk menggolongkan sektor idustri sebuah 

perusahaan bergerak di berbagai macam sektor industri atau usaha. 
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2. Angka rata-rata industri hanya merupkan taksiran kasar dan sangat 

umum sifatnya sehingga belum tentu cocok dijadikan bahan 

perbandingan secara spesifik. 

3. Perbandingan dengan data-data standart industri tidak menjamin 

bahwa prestasi perusahaan telah memuaskan dan beroperasi dengan 

baik 

4. Pemilihan periode penelitian persediaan dapat memberikan dampak 

yang besar pada tingkat profitabilitas perusahaan dalam periode 

tertentu. 

5. Perbedaan praktek akuntansi pada tiap-tiap perusahaan dalam 

menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung. 

 

E. Metode Pembanding Rasio Keuangan 

Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada 

pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada 

sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan 

adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang 

ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari periode 

sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna 

tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan 

analisis itu sendiri. Artinya jika data pembanding lebih banyak, semakin 
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banyak yang dapat diketahui. Adapun data pembanding yang dibuuthkan 

adalah: 

1. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, 

misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva 

dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba dan 

seterusnya. 

2. Angka-angka yang ada dalam tiap  jenis laporan keuangan, 

misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba 

rugi. 

3. Tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, 

misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. 

4. Target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan 

sebagai pedoman pencapaian tujuan. 

5. Standar/rata-rata industri yang digunakan untuk industri yang sama, 

mislnya tingkat Capital Adequancy Ratio (CAR) untuk dunia 

perbankan, atau presentase laba atas penjualan tertentu. 

6. Rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang 

digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang 

diperoleh di sampin standar/rata-rata industri yang ada. 

Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan 

yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian, untuk target masing-masing 

rasio sudah ditentukan sebelumya. Sementara itu, rasio dari rata-rata 

industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwengan mengeluarkan, 
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misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia (BI). 

Khusus untuk rasio pesaing dapat dapat diperoleh dari laporan keuangan 

yang dibuat dan sudah dipublikasi atau intelijen pemasaran. (Kasmir,2010: 

115-116). 

 

2.2.4.  Penilaian Kinerja 

A. Pengertian dan Prosedur Penilaian (Evaluasi) 

Kegiatan menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan akan 

menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahan itu sendiri. Hasil 

dari penilaian kinerja ini akan dapat dijadikan sebagai umpan balik (feed 

back) bagi formulasi atau implementasi strategi. Jika terjadi 

penyimpangan, maka untuk menghindari agar tidak terjadi penyimpangan 

lagi perlu dilakukan perubahan, misalnya perubahan rencana atau kegiatan 

termasuk pengendaliannya. 

Menurut Umar (2002: 36) penilaian atau evaluasi merupakan suatu 

proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan 

tertentu telah tercapai. Bagaimana perbedaan itu degan suatu standart 

tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya serta 

bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan 

harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dari definisi ini dapat dijelaskan 

bahwa: 

1. Suatu proses untuk menyediakan informasi, berarti bahwa kegiatan 

penilaian atau evaluasi membutuhkan data untuk dianalisis dengan 
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menggunakan alat-lat yang relevan untuk menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana 

perbedaan pencapaian itu dengan suatu standart tertentu untuk 

mengetahui ada selisih diantara keduanya, berarti bahwa penialian 

atau evaluasi dimaksudkan untuk membandingkan suatu kegiatan 

yang tealah diselesaikan dengan yang seharusnya diselesaikan. 

Hasilnya apakah sesuai, dibawah standart, atau di atas standart 

yang telah ditentukan. 

Proses suatu evaluasi pada umumnya memliki tahapan-tahapannya 

sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah 

bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini 

merupakan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan 

(Umar,2001: 39-40): 

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi, dalam bisinis apa saja yang 

dapat dievaluasi biasanya mengacu pada program kerja perusahaan. 

Pada program kerja perusahan itulah akan terdaat aspek-aspek yang 

memerlukan untuk dievaluasi. Tetapi biasanya yang diprioritaskan 

untuk dievaluasi adalah hal-ha yang menajdi faktor kunci 

suksesnya. 

2. Merancang (design) kegiatan evaluasi, sebelum evaluasi 

dilakuakan harus menentukan dahulu design evaluasinya agar data 

apa yang dibutuhkan, kemudian tahapan-tahapan kerja apa yang 
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dilakukan, dan siapa saja yang dilibatkan, serta apa saja yang 

dihasilkan menjadi jelas. 

3. Pengumpual data, berdasarkan design yang telah ditetapkan, 

pengumpulandata dapat dilakuakan secar efektif dan efisien. Yaitu 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan. 

4. Pengolahan dan analisis data, setelah data terkumpul, data tersebut 

diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis menggunakan 

alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta 

yang dapat dipercaya. Selanjutnya dibandingkan anatara fakata dan 

harapan/rencana untuk menghasilkan perbedaan (gap). Besarnya 

perbedaan tersebut akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu 

sebagai hasil evaluasinya. 

5. Pelaporan hasil evaluasi, agar hasil evaluasi dapat diamanfaatkan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasi evaluasi 

didokumentasikan secara tertulis dan dikonfirmasikan baik secara 

lisan maupun tulisan. 

6. Tindak lanjut hasil evaluasi, evaluasi merupakan salah satu bagian 

dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya 

dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keutusan dalam 

rangka mengatasi masalah manajemen, baik ditingkat strategi 

maupun di tingkat implementasi strategi. 
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B. Penilaian Kinerja Keuangan 

Dalam kamus istilah akuntansi, mengartikan kinerja sebagai suatu 

istilah umum yang digunakan sebagian maupun seluruh tindakan untuk 

aktivitas dari suatu orgnisasi pada suatu periode, sering dengan referensi 

pada sejumlah standart seperti biaya-biaya masa lalu atau yang 

diproyeksikan, suatu standart efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2000: 6) definisi kinerja 

yaitu tingkat konsisitensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. Dengn 

demikian kinerja diartikan sebagi suatu istilah untuk mengukur dan 

menilai suatu kegiatan organisasi. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja merupakan suatu proses untuk menyedikan informasi tentang 

sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana pencapaian 

itu dengan suatu standart tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih 

diantara keduanya dan bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. 

Jadi tampak jelas untuk melakukan evaluasi dibutuhkan tolak ukur tertentu 

sebagai acuan, seperti yang terdapat dalam suatu program kerja. Program 

kerja ini pada gilirannya akan dilaksanakan dan dievaluasi. Evaluasi 

kinerja sendiri dapat dilakukan pada berbagai bidang pekerjaan, termasuk 

diantaranya dalam bidang organisasi, baik organisasi nirlaba maupun 

organisasi laba (perusahan). 



42 
 

 

Ada beberapa aspek penting dalam mengevaluasi kinerja pada suatu 

perusahaan. Evaluasi kinerja yang dapat dilakukan dalam suatu 

perusahaan digolongkan menjadi dua aspek, yaitu evaluasi kinerja 

terhadap aspek non-keuangan dan aspek keuangan. Evaluasi terhadap 

aspek non-keuangan tergantung pada bidang apa yang akan dianalisis, 

misalkan aspek strategi perusahaan, aspek pemasaran, aspek operasional, 

dan aspek sumber daya manusia. Sedangkan evaluasi terhadap aspek 

keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Evaluasi kinerja dari aspek 

keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, slah satunya dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. 

 

C. Hubungan Rasio Keuangan Dengan Penilaian Kinerja 

Rasio keuangan dapat diartikan dalam artian relatif maupun absolut 

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan rasio 

yang dapat dihitung berdasarkan finacial statement yang telah tersedia, 

yaitu: 

1. Income statement yaitu laporan laba-rugi yang merupakan laporan 

operasional perusahaan selama periode tertentu. 

2. Balance sheet yaitu neraca yang menunjukkan posisi finacial 

prusahaan pada saat itu. 

Jadi dengan menggunakan analisis rasio keuangan pihak perusahaan 

dapat mengatur apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengukur 

kekuatan atau kelemahan dalam meningkatkan keuntungan pencapaian 
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tujuan perushaan.  Rasio-rasio kinerja keuangan  itu  sendiri  saling 

berhubungan  dan  saling mempengaruhi. Bila raio-rasio  likuiditas  

perusahaan  manajemen  aktifa,  manajemen  hutang,  dan profitabilitas  

baik, maka  rasio  nilai  pasar  juga  akan  tinggi,  dan  harga  sahamnya 

akan memiliki nilai yang tinggi seperti yang di harapkan ( Brigham,2001: 

82). 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feed back  

PT. Ades Water Indonesia Tbk. 

Laporan Keuangan 

Analisis Fundamental Perusahaan, 

Menggumakan Analisis Rasio: 

1. Rasio Likuiditas: 

- Current Rasio 

2. Rasio Leverage: 

- DER 

3. Rasio Profitabilitas: 

- Gross Profit Margin 

- Operating Profit Margin 

- Net Profit Margin 

- ROA 

- ROE 

4. Rasio Pasar: 

- EPS 

- PER 

Hasil Analisis 

Kesimpulan & Saran 


