
II. LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kinerja Keuangan  

 

Istilah kinerja seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan.  Kinerja merupakan 

hal penting yang harus dicapai perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.  Kinerja 

juga bisa diartikan sebagai suatu prestasi kerja, sebagai prestasi kerja maka penilaian atas 

prestasi kerja itu dapat dilihat dari siapa yang melakukan penilaian terhadap prestasi tersebut. 

 

Menurut Mulyadi (2001) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  Karena organisasi pada dasarnya 

dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas 

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.  

Penilaian kinerja bagi perusahaan memiliki tujuan pokok yaitu untuk memotivasi para 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.  Standar 

perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

 

Sedangkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak diluar perusahaan yaitu untuk 

mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan usaha atau bisnisnya.  Dalam penelitian ini, kinerja 



dilihat sebagai pengukuran prestasi kerja oleh pihak di luar perusahaan yaitu untuk melihat 

apakah terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan farmasi berstatus PMDN dengan 

perusahaan farmasi berstatus PMA di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 

S. Munawir (2002:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan adalah : 

 

1. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

perusahaan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.  Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajibannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut berada 

dalam keadaan illiquid. Perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan 

tepat pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih besar 

daripada hutang lancarnya. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3.   Mengetahui tingkat rentabilitas 

Rentabilitas atau disebut juga dengan profitabilitas , menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu.  Rentabilitas suatu 

perusahaan dapat diukur berdasarkan kemampuan perusahaan menggunakan 

aktivanya secara produktif. 

 



4.   Mengetahui tingkat stabilitas  

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya tepat pada waktunya. 

 

Berdasarkan tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja keuangan 

perusahaan berguna untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas dasar sumber daya yang 

dimiliki perusahaan apakah menunjukkan kenaikan, statis, atau penurunan.  Kemudian 

dengan informasi mengenai perubahan -perubahan tersebut, manajer perusahaan dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dikelolanya.  Sehingga manajer 

segera dapat mengambil keputusan-keputusan yang berkenan dengan kelebihan dan 

kekurangan perusahaan yang dipimpinnya.  Apabila terdapat kekurangan, maka manajer 

harus memperbaiki kekurangan tersebut dan apabila telah baik mempertahankan kelebihan 

tersebut atau bahkan meningkatkannya. 

C. Pasar Modal 

 

Menurut Rusdin (2008), pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  Pasar modal bertindak 

sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atapun institusi pemerintah 

melalui perdagangan instrumen keuangan tangka panjang seperti : obligasi, saham, dan 

lainnya. 

 

Adapun peranan pasar modal menurut Rusdin (2008) yaitu : 



1. Merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.  Investor dapat melakukan 

investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek –efek yang baru 

ditawarkan ataupun yang diperdgangkan di pasar modal. 

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal memudahkan alternatif 

berinvestasi  dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. 

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek 

baik.  Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya tidak 

hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran 

kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih 

transparan. 

 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan.  Keikutsertaan 

masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan 

manajemen secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan, 

sehingga tercipta suatu kondisi “good corporate governance” serta keuntungan yang 

lebih baik bagi investor. 

5. Serta dapat meningkatan aktivitas ekonomi nasional.  Dengan keberadaan pasar 

modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan 

mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan 

menciptakan lapangan kerja yang luas, serta menciptakan pendapatan pajak bagi 

pemerintah. 

 



D. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) 

 

1. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang 

dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis. 

2. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing,perseorangan warga negara 

asing,badan usaha asing,badan hukum asing,dan atau badan hukum Indonesia yang 

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

3. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik 

Indonesia,Perseorangan warga negara Indonesia,atau badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

4. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah 

negara Republik Indonesia. 

5. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 

modal dalam negeri dengan mengunakan modal dalam negeri. 

6. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

asing,baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang menanamkan 

modal sebagian dengan penanam modal dalam negeri. 

 



Perekonomian di Indonesia akan semakin berkembang bila ditunjang dengan adanya 

kompetisi-kompetisi yang sehat dari perusahaan-perusahaan. Kompetisi ini tidak hanya 

terjadi di antara perusahaan berstatus PMDN saja, tetapi juga berlaku untuk perusahaan 

berstatus PMA.  Kompetisi yang sehat menjadi kunci yang sangat penting untuk menjamin 

kinerja perusahaan menjadi lebih besar dan memiliki jaringan bisnis yang luas. 

 

E. Analisis Kinerja Keuangan 

 

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk melakukan penilaian atau mengukur kinerja 

perusahaan dengan melihat laporan keuangan yaitu rasio keuangan.  Analisa laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan dan analisis rasio-rasio keuangan dalam 

rangka menilai kinerja perusahaan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan-kemungkinan 

dimasa yang akan datang.   

 

Analisa rasio berasal dari laporan keuangan, oleh karena itu bersifat kuantitatif.  Sebenarnya 

laporan keuangan itu sendiri sudah merupakan kumpulan dari data-data keuangan perusahaan 

yang telah mencerminkan kinerja laporan keuangan.  Penggunaan rasio digunakan untuk 

memudahkan didalam mengetahui informasi tentang kinerja perusahaan secara lebih 

informatif.   

 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan 

keuangan degan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.  

Misalnya antara aktiva lancar dan hutang lancar, antara harga pokok pennjualan dengan 

persediaan rata-rata, dan lain sebagainya.  Teknik ini sangat lazim digunakan oleh para analis 



keuangan, karena rasio sangat penting dalam melakukan analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan.   

 

Jenis-jenis rasio keuangan ( Harahap : 2007;227) dalam buku analisis laporan keuangan 

sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek yang 

jatuh tempo.  Rasio likuiditas merupakan indikator yang baik, apakah perusahaan 

memiliki masalah dalam arus kas atau tidak.  Ukuran yang sering digunakan adalan 

Current Ratio (CR 

 Rasio Lancar atau Current Ratio (CR) 

Current Ratio merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur 

likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa 

menghadapi kesulitan.  Semakin besar Current Ratio menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk 

didalamnya kewajiban membayar deviden kas yang terutang).  

Unsur-unsur yang mempengaruhi nilai current ratio adalah aktiva lancar dan utang 

jangka pendek.   Menurut Brigham dan Houston (2001) rasio lancar (current ratio) 

mengukur kemampuan aktiva lancar membayar hutang lancar.  Rumus untuk 

menghitung rasio lancar (current ratio) adalah sebagai berikut :   

Current Ratio (CR) = 
Current Asset 

Current Liabiities 

 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakn tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.   

 



2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuiditasi.  Ukuran yang biasanya digunakan adalah rasio laverage atau 

rasio hutang atas aktiva. 

Laverage Ratio  

Laverage Ratio   = 
Total Hutang 

Total Aktiva 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva lebih kecil rasionya 

(solvable).   

 

3. Rasio Profitabilitas 

Sartono (2001) mendefinisikan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.  Setiap 

perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya.  Jika perusahaan 

berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

mampu mengeloloa sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga 

mampu menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, sebuah perusahaan memiliki 

profitabilitas rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu mengelola 

sumberdaya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan laba 

tinggi. 

  

Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan pengaruh laba terhadap investasi adalah Return on Investment (ROI).  

 

 



 Return on Investment (ROI)  

Return on Investment (ROI)  menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari aktiva yang dipergunakan.  Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui 

apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional 

perusahaan.  
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Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan (Sartono, 2001). Analisa Return on Investment (ROI) dalam analisa 

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 

keuangan yang bersifat menyeluruh atau komperhensif.   

Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor : 

   Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi 

   Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase 

dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang 

dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya. 

 

4. Rasio Pasar 

Rasio pasar menghubungkan nilai pasar perusahaan dengan beberapa indikator 

pengukuran akuntansi. 

 

 Price Earning Ratio (PER) 



Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya mempunyai PER 

yang tinggi pula, dan hal ini menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba 

di masa mendatang.  Sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 

cenderung mempunyai PER yang rendah pula.  Semakin rendah harga PER suatu saham 

maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan.  

 

PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Darmaji, 2001).  PER yang tinggi menunjukkan bahwa investor 

bersedia untuk membayar dengan harga saham premium untuk perusahaan.  Kegunaan 

PER adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh EPS nya.  Makin besar  PER suatu saham maka harga saham tersebut 

akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya.  Angka rasio ini biasanya 

digunakan investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dimasa yang akan datang (Prastowo, 2002).   

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur Price Earning Ratio (PER) adalah sebagai 

berikut : 

 

Price Earning Ratio = 
Harga Saham 

Earning per Share 

 

Earning per Share (EPS) = Laba Bersih : Jumlah Saham yang Beredar 

 

 

 

 



B. Pengembangan Hipotesis  

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyaningsih (2008) dalam penelitian yang 

berjudul “ Analisis Perbandingan Kinerja Antara Perusahaan manufaktur Berstatus PMDN 

dengan Perusahaan manufaktur Berstatus PMA di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

menggunakan Metode EVA ( Economic Value Added ).  Dalam analisis yang dilakukan 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan manufaktur 

berstatus PMDN dengan perusahaan manufaktur berstatus PMA di BEI periode 2003-2007, 

dalam hasil penelitian diperoleh EVA perusahaan berstatus PMDN bernilai negatif, 

sedangkan perusahaan farmasi berstatus PMA memiliki nilai positif. 

 

Berdasarkan teori dalam (Halim, 2007) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 

Farmasi Lokal dan Perusahaan Farmasi Asing di Bursa Efek Jakarta Periode 2004-2005” 

tingkat kinerja suatu perusahaan bukan hanya dilihat dari sisi asetnya saja, akan tetapi tidak 

dapat dipungkiri bahwa perusahaan berstatus PMA mempunyai banyak kelebihan 

dibandingkan dengan perusahaan PMDN, antara lain : 

1. Perusahaan berstatus PMA memiliki banyak sumberdaya manusia yang 

berkualitas dibidangnya, hal ini dikarenakan perusahaan berstatus PMA 

seringkali menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan baik di dalam 

maupun di luar negeri secara teratur dan terarah bagi karyawannya, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan dalam berkompetensi dan inovasi 

sebagai syarat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Penggunaan teknologi yang canggih, dalam rangka peningkatan produktifitas, 

perusahaan asing menggunakan teknologi yang canggih yang bisa saja 

didatangkan dari negara asalnya. 



3. Jaringan bisnis yang luas, perusahaan yang sudah mampu melakukan ekspansi 

kelua dari negeri asal biasanya sudah mampu bersaing dengan perusahaan lain.  

Hal ini menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai jaringan bisnis yang luas 

dalam rangka mendukung kelangsungan usaha dari pendirian perusahaan 

tersebut. 

 

 

Sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho : Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing (PMA) tidak lebih baik 

dibandingkan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dalam negeri (PMDN).  

HA : Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing (PMA) lebih baik    

dibandingkan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dalam negeri (PMDN). 

  

 

 

 

 


