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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan 

 perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, 

dan laporan posisi keuangan (Sawir, 2005). Kieso, Weygandt dan Warfield yang 

diterjemahkan oleh Salim, E.(2002) menyatakan, “Laporan keuangan merupakan sarana 

komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan 

keuangan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.” 

 

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan, dapat 

dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Analisis Laporan 

Keuangan menurut Harahap (2001) 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 yang lebih dalam yang sangat penting 



13 
 

dalam  proses menghasilkan keputusan yang  tepat”. Analisis laporan keuangan berlaku alat 

analisis dan teknik untuk laporan keuangan umum dan data terkait dengan 

perkiraan dan kesimpulan yang  berguna dalam keputusan  bisnis (Leopold & John, 

dikutip dalam Irham Fahmi, 2011).  

 

2.1.3 Tujuan laporan keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Sawir (2005) adalah : 

1).  Menyediakan informasi yang menyangkut  posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan  posisi keuangan suatu perusahaan.  

2). Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama atau sebagian besar 

pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

masa lalu.  

3). Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung 

jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

 

2.2  Analisis rasio keuangan 

 

Analisis rasio keuangan adalah analisa hubungan dari berbagai pos dalam berbagai laporan 

keuangan yang merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan 

dan hasil operasi suatu perusahaaan (Munawir 2004).  

 

Menurut Bambang Riyanto (2001), analisis rasio keuangan adalah proses 

penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuahperusahaan 

dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam 

catatan keuangan dan laporan keuangan. 



14 
 

Keunggulan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan  

1. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan.  

Analisis keuangan, yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan 

dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi 

manajemen dimasa lalu dan prospeknya dimasa mendatang. Dengan analisis 

keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh seorang 

busines enterprise. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan 

memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya 

piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan 

pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Dengan 

menganalisis prestasi keuangan, seorang analis keuangan akan dapat menilai 

apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan 

kedalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. Disamping itu analisis semacam ini juga dapat 

dipergunakan oleh pihak lain seperti bank, untuk menilai apakah cukup layak  

untuk memberikan tambahan dana atau kredit baru, calon investor untuk 

memproyeksikan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan. 

Menurut Teuku Mirza dan Imbuh S (1999), ada beberapa kelemahan dari rasio 

keuangan : 

(1) Adanya distorsi karena laba yang dimasukkan tidak memasukkan unsur biaya 

modal ekuitas. 

(2) Laporan keuangan dari suatu perusahaan yang memiliki sejumlah divisi dari 
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industri yang berlainan akan sulit dibandingkan dengan perusahaan lain atau 

dengan data suatu industri. 

(3) Terjadinya distorsi karena pengaruh inflasi dan penggunaan data historis 

dalam akuntansi. 

(4) Laporan keuangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh 

catatan atas laporan keuangan. Informasi ini harus dicermati karena mungkin 

memuat potensi masalah yang dapat sangat mempengaruhi kondisi keuangan 

suatu perusahaan. 

(5) Kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisa. Misalkan, quick rqtio yang 

tinggi apakah bagus karena kuatnya likuiditas perusahaan. Atau, justru jelek 

karena perusahaan memegang kas yang berlebih yang justru tidak produktif. 

(6) Perbedaan dalam perlakuan akuntansi dapat menimbulkan distorsi dalam 

membandingkan rasio. 

(7) Adanya praktek window dressing tentunya membuat laporan keuangan terlihat 

bagus.  

 

Seorang analisis keuangan dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan 

keuangan suatu perusahaan memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang 

sering digunakan dalam analisa keuangan adalah “rasio”. Rasio menggambarkan 

suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain. Dengan menggunkan alat analisa berupa rasio keuangan dapat 

menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke 

periode berikutnya. Suatu rasio tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri, 

melainkan harus diperbandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut 
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menjadi lebih sempurna dan untuk melakukan analisis ini dapat dengan cara 

membandingkan prestasi suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga 

diketahui adanya kecenderungan selam periode tertentu, selain itu dapat pula 

dilakukan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri itu 

sehingga dapat diketahui bagaimana keuangan dalam industri. 

 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandigan dari suatu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (bararti). Misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total 

asset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya (Syafri, 

2008). 

 

Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditur untuk 

membuat keputusan atau pertimbangan tentang  pencapaian perusahaan dan prospek di 

masa datang. Menurut Weston (2001), rasio-rasio keuangan ini dibagi menjadi 

enam kelompok, yakni :  

1). Rasio likuiditas  

2). Rasio leverage 

3). Rasio aktivitas  

4). Rasio profitabilitas  

 

2.2.1 Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain dapat 

membayar kembali pencairan dana depositnya  pada saat ditagih serta dapat mencukupi 
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permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2013: 130). Rasio likuiditas ini 

terdiri dari (Kasmir, 2013: 134-142) :  

1) Current Ratio (Rasio Lancar) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Current Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

2) Cash Ratio (Rasio Kas) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan 

dibank. Cash Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

3) Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih 

likuid . Quick Ratio dapat dihitung dengan rumus : 
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Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu perusahaan yang 

mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Current Ratio. 

 

2.2.2 Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan,  baik kewajiban jangka pendek 

maupun jangka  panjang (Munawir, 2002: 32). Menurut Kasmir (2013: 156-163) 

jenis Rasio Solvabilitas (Leverage) antara lain : 

1)  Debt To Assets Ratio (DAR) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka 

panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa 

bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

2) Debt To Equity Ratio (DER) 

Merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibanya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 
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3) Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) 

Merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan 

untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam memenuhi kewajiban 

perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

2.2.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau sering disebut Rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang 

ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Pada rasio-rasio profitabilitas, seluruh 

pengukuran rasio akan menunjukkan kondisi yang lebih  baik jika jumlahnya atau 

angkanya semakin  besar. Sebaliknya menunjukkan kondisi yang semakin jelek 

jika angka rasionya semakin kecil. Menurut Bambang Riyanto (2004: 335)  jenis 

Rasio Profitabilitas antara lain : 

1) Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor) 

Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok 

penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang 

dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Gross Profit Margin =     Laba kotor 

                                      Penjualan Bersih 
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2) Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu 

dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Net Profit Margin = Laba Setelah Pajak 

                                  Penjualan Bersih 

 

3)  Earning Power of Total investment 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Earning Power of Total Investment = Laba Sebelum Pajak 

                                                                 Total aktiva 

 

4) Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri 

untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa 

maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu : 

Return on Equity =           Laba Setelah Pajak 

                                     Ekuitas Pemegang Saham 

 

5) Return On Assets  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-

biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. 

Return on Assets =           Laba Bersih 

                                        Total Aktiva 
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Dalam penelitian ini peneliti hanya memakai satu rasio profitabilitas, yaitu Return 

on Assets (ROA). 

 

2.3  Struktur Modal  

 

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos 

modal  (modal saham), keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva 

yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya (Munawir, 2001). Modal 

pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu modal Aktif (Debet) dan modal Pasif 

(Kredit). 

Struktur modal perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Struktur 

modal menunjukkan rasio yang menggambarkan besaran hutang yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan. Rasio struktur modal yang lebih dari 1 menunjukkan 

hutang atau kewajiban perusahaan tersebut lebih besar dari pada total aktiva atau 

modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seorang investor biasanya enggan 

berinvestasi pada perusahaan yang memiliki rasio DER lebih dari satu. Hal 

tersebut karena rasio DER menunjukkan resiko yang dimiliki perusahaan tersebut. 

 

Struktur modal suatu perusahaan memiliki beberapa komponen yang terdiri dari 

(Riyanto, 2001): 

1.  Hutang Jangka Panjang (Long Term Debt)  

Hutang jangka panjang atau modal asing adalah hutang dengan jangka waktu 

relatif panjang umumnya lebih dari 10 tahun dan biasanya digunakan untuk 

membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi perusahaan.  
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2.  Saham Preferen  

Saham preferen, yaitu saham yang pemegang sahamnya mempunyai beberapa 

preferensi tertentu di atas pemegang saham biasa terutama dalam hal 

pembagian dividen dan pembagian kekayaan.  

3.  Saham Biasa  

Saham biasa yaitu saham yang pemegang sahamnya akan mendapat dividen 

pada akhir tahun apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. 

Sebaliknya jika perusahaan rugi, maka tidak diperbolehkan membayar dividen.  

4.  Laba yang Ditahan  

Laba yang ditahan, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang ditahan 

(tidak dibayarkan sebagai dividen), apabila kegunaannya belum ditentukan 

oleh perusahaan. 

Struktur modal sebuah perusahaan menunjukkan nilai perusahaan itu sendiri. 

Suatu struktur modal yang baik dan optimal akan memaksimalkan nilai 

perusahaan tersebut dan meningkatkan harga saham dari sebuah perusahaan. 

Sehingga struktur modal dapat dikatakan mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan struktur modal yang optimal, 

(Houston dan Bringham, 2006) yaitu :  

1.  Stabilitas Penjualan  

Perusahaan dengan penjualan yang stabil akan mempengaruhi kemudahan 

memperoleh hutang dan besaran hutang yang dibutuhkan perusahaan.  
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2.  Struktur Aktiva  

Besar dan banyaknya struktur aktiva pada perusahaan mempengaruhi hutang 

yang mampu diperoleh perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.  

3. Leverage Operasi  

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih sedikit memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam menerapkan leverage keuangan karena perusahaan 

tersebut akan memiliki resiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Tingkat Pertumbuhan  

Perusahaan yang tumbuh dengan cepat lebih banyak mengandalkan diri pada 

modal ekternal karena membutuhkan lebih banyak dana. 

5.  Profitabilitas  

Kemampuan laba yang dapat diperoleh perusahaan mempengaruhi besarnya 

hutang yang dibutuhkan perusahaan. Semakin besar profitabilitas, semakin 

kecil kebutuhan hutang perusahaan tersebut. 

6.  Pajak  

Besaran pajak mempengaruhi penghematan biaya hutang. Sehingga dengan 

adanya pajak semakin efisien sebuah hutang yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. 

7.  Pengendalian  

Dampak hutang versus saham pada posisi pengendalian manajemen dapat 

mempengaruhi struktur modal. 

8.  Sikap manajemen  

Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif daripada yang lainnya, dan 

akibatnya menggunakan lebih sedikit hutang daripada rata-rata perusahaan di 
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dalam industri mereka, sedangkan manajemen agresif menggunakan lebih 

banyak hutang di dalam pencarian mereka akan laba yang lebih tinggi. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat  

Tanpa melihat analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang tepat bagi 

perusahaan mereka sendiri, perilaku pemberi pinjaman dan agen pemeringkat 

seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

10.Kondisi pasar  

Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang dapat memberikan arti yang penting 

dalam struktur modal sebuah perusahaan yang optimal. 

11.Kondisi internal perusahaan  

Kondisi internal sebuah perusahaan juga dapat memiliki pengaruh pada sasaran 

struktur modalnya.  

12.Fleksibilitas keuangan  

Sebuah perusahaan harus menjaga fleksibilitas keuangannya, dalam hal ini 

menjaga kapasitas pinjaman cadangan yang memadai. 

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat penelitian mengenai lukuditas dan struktur modal terhadap profitabilitas 

yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut yakni : 

Penelitian tentang likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas, pernah 

dilakukan oleh Nidya Afrinda (2013), dengan objek penelitiannya adalah 

perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 

2006-2012, perusahaan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini hanya 6 
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perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

persamaan regresi dan pengukuran variabel bebas likuiditas dengan menggunakan 

cash ratio, current ratio, quick ratio dan variabel bebas solvabilitas menggunakan 

DER, LDER. Hasil dari penelitian dilakukan oleh nidya yaitu variabel bebas 

likuiditas : Cash ratio secara parsial berepengaruh negative namun tidak signifikan 

current ratio secara parsial berpengaruh negative dan signifikan., quick ratio 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Variabel solvabilitas: DER 

secara parsial berpengaruh negative namu tidak signifikan, LDER berpengaruh 

positif dan signifikan. Ksimpulan penelitian ini adalah likuiditas dan solvabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di BEI. Dengan demikian 

perusahaan makanan dan minuman dapat mengelola manjemen keuangan 

perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pendanaan 

dari luar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tingkat lukuiditas dan 

struktur modal yang rendah, maka perusahaan memperoleh keuntungan atau laba 

yang optimal. 


