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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

 Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan 

perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan 

serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaa keuangan suatu 

badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah 

ditetapkan.  

 Pengertian Manajeman Keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr. 

(2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals Of Financial Management 

yang telah dialih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 

mengemukakan bahwa: “Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan aset,  

pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”. 

 “Tujuan normatif dalam manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan atau kemakmuran pemegang saham” (Kamaludin, 2011:3). Sedangkan 

pendapat lain menyatakan bahwa, “Tujuan utama manajeman keuangan yaitu 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik” (Sutrisno 2012:4). 

Jadi, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan 

yang di ukur dari harga saham perusahaan dan dengan begitu, pihak manajemen 

keuangan dituntut untuk dapat mencapai tujuan tersebut dengan strategi yang telah 

ditetapkan. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Menurut Harjito Agus dan Martono (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi 

utama dalam manajemen keuangan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi mengenai keputusan dalam pengelolaan aktiva oleh 

perusahaan. Keputusan ini dianggap penting karena dapat berpengaruh 

langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk 

masa yang akan datang. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan Pendaan mengenai sumber-sumber dana yang berada di sisi 

aktiva. Ada beberapa hal dalam keputusan pendanaan, yaitu: keputusan 

mengenai pendapatan sumber dana untuk investasi, serta penetapan mengenai 

perimbangan pembelanjaan atau struktur modal yang optimal. 

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva 

Pada saat pendanaan yang tepat dapat memperoleh aset, maka aset-aset 

tersebut memerlukan penanganan pengelolaan secara efisien. Manajer 

keuangan bertanggung jawab terhadap tingkatan dari aset-aset yang ada. 

Maka hal ini menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan 

aktiva lancar daripada aktiva tetap. Manajer keuangan yang konservatif akan 

mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Hal 

tersebut dilakukan oleh manajer supaya pengelolaan asetnya optimal dan 

efisien. 

2.1.3 Laporan Keuangan 

 “Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu” (Kasmir, 2013:7). 

Sedangkan pengertian lain mendeskripsikan “Laporan Keuangan merupakan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 
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informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut” (Irham Fahmi, 2014:21). 

 Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuagan adalah 

catatan informasi keuangan suatu  perusahaan pada suatu periode akuntansi yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan pada 

umumya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan 

arus dana. 

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Samryn (2011 : 32-33) tujuan laporan keuangan ialah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat 

lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi. 

2. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat digunakan untuk menilai potensi arus  kas di masa yang akan datang. 

3. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan 

perubahan-perubahan didalamnya. Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan dan pihak-

pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. Informasi tersebut 

menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya tersebut 

selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. 

4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. 

5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk 

mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban 

dalam periode akuntansi yang sama. 
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6. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana. Laporan keuangan dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang 

jangka pendek, jangka pajang, dan arus kas. 

7. Menilai bagaimana pihak perusahaan dalam hal pengelolaan dan kinerja 

manajemen. 

8. Menjelaskan dan menafsirkan informasi manajemen. 

2.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan 

 Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:33), karakteristik suatu 

informasi laporan keuangan dikatakan kualitatif karena hingga saat ini belum ada 

model matematis atau kuantitatif yang dapat dipakai untuk membentuk informasi 

yang bermanfaat. Berikut ini adalah karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan : 

1. Dapat dipahami, yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

harus dapat dipahami oleh pemakai yang mempunyai kemampuan dalam 

mempelajari informasi tersebut dengan tingkat usaha yang memadai pula. 

2. Bermanfaat dalam pengambilan keputusan, merupakan karakteristik 

kualitatif keseluruhan yang digunakan untuk mempertimbangkan kualitas 

informasi.  

3. Relevan, dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat membuat 

perbedaan keputusan yang diambil. Karena informasi yang relevan akan 

membantu pemakai informasi dalam menyimpulkan mengenai hasil dari 

masa lalu, sekarang serta masa yang akan datang, sehingga dapat 

memprediksi kejadian di masa mendatang guna meminimalisir kesalahan. 

4. Nilai  prediksi  serta umpan balik. Masa lalu dan sekarang dapat terprediksi 

lebih akurat apabila informasi memiliki nilai prediksi dan memiliki 

kemampuan umpan balik apabila informasi dapat mengkonfirmasikan 

kesimpulan-kesimpulan masa lalu. Dengan demikian, kesimpulan masa lalu 

dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. 
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5. Tepat waktu, berarti ketersediaan informasi terhadap pembuat keputusan 

sebelum inforasi tersebut kehilangan  kapasitasnya  dalam mempengaruhi 

keputusan. 

6. Reliabilitas, artinya bebas dari bias-bias tertentu dan bias dapat 

mencerminkan apa yang akan diukur. 

7. Dapat diverifikasi, informasi bias diversifikasi apabila pengukur (akuntan) 

bisa sampai pada  kesimpulan serta metode yang dipilih bersih dari bias-bias 

tertentu dan metode tersebut dapat diduplikasi. 

8. Representative, artinya keterkaitan antara pengukuran dengan apa yang 

diukur atau dapat disebut dengan valid. Sebagai contoh, sewa gedung dicatat 

sebagai aktiva yang merupakan ukuran repsentative meskipun aktiva yang 

disewakan tidak dimiliki dan hanya meningkatkan sumber daya perusahaan. 

2.1.6 Kinerja Keuangan 

 Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

agar dapat memenuhi kewajibannya serta untuk mengetahui kondisi keuangan suatu 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 “Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik 

dan benar seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi 

standart atau ketentuan dalam SAK (Standart Akuntansi Keuangan)” (Irham Fahmi, 

2012:2).  

“Hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode 

tertentu” (Rudianto, 2013:189). 

Sedangkan pengertian lain menyatakan “Kinerja keuangan merupakan 

gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 
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penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

modal, likuiditas, dan profitabilitas” (Jumingan, 2011:239). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan adalah suatu hasil atau pemaparan dari pengelolaan keuangan perusahaan 

dalam periode tertentu yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan dalam 

hal keuangan. 

2.1.7 Tahap-tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

 Menurut Irham Fahmi (2012:3), ada lima tahapan dalam menganalisis suatu 

kinerja keuangan perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan supaya laporan keuangan yang sudah di 

buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum 

dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan perhitungan 

Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan 

analisis yang diinginkan dengan menggunakan metode perhitungan yang 

sesuai dengan permasalahan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan, tahap selanjutnya ialah melakukan 

perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai perusahaan lain supaya 

mengetahui posisi dari perusahaan. 

4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada 

tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah 

dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat 

apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perusahaan 

tersebut. 
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5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang 

ditemukan setelah melakukan analisis. Pada tahap terakhir ini setelah 

ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna 

memberikan suatu input atau masukan atau sebagai pemberi informasi untu 

pengambilan suatu keputusan. 

2.1.8 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Menurut Munawir (2012 : 31) menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat tertagih. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas 

Tingkat rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas 

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 

dengan stabil, yang di ukur dengan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulan bahwa pengukuran kinerja 

keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset  perusahaan oleh manajemen 

dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan 

perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 
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2.1.9 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

“Analisis Rasio Keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan 

antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan 

formula-formula yang dianggap representative untuk diterapkan” (Irham Fahmi, 2014 

: 49). 

“Analisis Rasio Keuangan ialah suatu cara yang membuat perbandingan data 

keuangan perusahaan menjadi lebih arti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk 

menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai  kesehatan keuangan dari 

perusahaan”. (Samryn, 2011). 

“Analisis Rasio adalah teknik analisis yang menghubungkan antara satu pos 

dengan pos lainnya baik dalam neraca atau laba rugi maupun kombinasi dari kedua 

lapooran keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan” (Wiagustini, 

2010 : 75). 

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Analisis Rasio 

Keuangan merupakan salah satu cara atau metode  yang biasa digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang umumnya untuk menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan berbagai kemungkinan 

yang terjadi di masa mendatang guna untuk meminimalisir kejadian-kejadian dimasa 

yang akan datang. Analisis Rasio adalah sebuah metode atau cara analisis dengan 

menggunakan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif yang terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

2.1.10 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio keuangan, seperti Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas.  

Berikut penjelasan dari beberapa rasio keuangan : 
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1. Rasio Likuiditas 

“Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar atau menyelesaikan 

segala kewajiban jangka pendeknya” (Pirmatua Sirait, 2017 : 130). Apabila 

perusahaan mampu membayar semua kewajibannya maka disebut dengan likuid, 

sedangkan apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya disebut dengan 

illikuid. Pihak calon pemberi kredit jangka pendek bagi perusahaan sangat 

memerlukan ukuran ini. Untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan dapat digunakan 

rasio-rasio sebagai berikut : 

a) Current Ratio (Rasio Lancar) 

“Current Ratio (Rasio Lancar), dikembangkan untuk mengetahui lebih 

dalam tentang pelunasan hutang jangka pendek, perolehan laba kembali 

usaha” (Pirmatua Sirait, 2017 : 130). 

Rasio Lancar =
Aktiva Lancar

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

b) Quick ratio (Rasio Cepat) 

“Quick Ratio (Rasio Cepat)  untuk mengukur likuiditas perusahaan yang 

lebih konservatif dan lebih akurat” (Pirmatua Sirait, 2017 : 130-131). 

Rasio Cepat =
Aktiva Lancar−Persediaan

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

2. Rasio Aktivitas 

“Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menggunnakan secara efektif sumber daya yang ada, menyangkut 

operasional perusahaan secara menyeluruh untuk mendapatkan penjualan” 

(Pirmatua Sirait, 2017 : 148). 

Untuk mengetahui hasil dari rasio aktivitas, dapat digunakan rasio-rasio sebagai 

berikut : 

a) Fixed Asset Turnover Ratio (Rasio Perputaran Aset Tetap) 

“Rasio Perputaran Aset Tetap, ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

merealisasikan penjualan atas aset tetap tersedia atau seberapa tinggi 
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kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset manajemen khususnya 

mendukung penjualan” (Pirmatua Sirait, 2017 : 149). 

Rasio Perputaran Aset Tetap =
Penjualan

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
 

b) Total Asset Turnover Ratio  (Rasio Perputaran Total Aset) 

“Rasio Perputaran Total Aset dapat menunjukkan kemampuan perusahaan 

menggunakan seluruh aset untuk menciptakan penjualan atau pendapatan” 

(Pirmatua Sirait, 2017 : 148). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan 

penjualan bersih atau pendapatan bersih (net sals/revenue) terhadap total 

aset yang dimiliki perusahaan. 

Rasio Perputaran Total Aset =
Penjualan

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas menurut Pirmatua Sirait (2017 : 134) adalah rasio yang 

menggambarkan stabilitas keuangan perusahaan dari seluruh utang perusahaan. 

Seberapa besar modal dapat mengatasi seluruh utang perusahaan untuk 

menggerakkan operasi perusahaan. Apabila perusahaan mampu membayar 

seluruh utangnya disebut dengan solvabel, sedangakan apabila sebaliknya maka 

disebut insolvabel. Untuk dapat mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan  

dapat digunakan beberapa  rasio,  yaitu : 

a) Debt to Asset Ratio (Rasio Utang terhadap Aset) 

“Rasio Utang terhadap Aset ini menggambarkan komposisi utang yang 

dibelanjai aset perusahaan” (Pirmatua Sirait, 2017 : 135). Dari rasio ini 

dapat diketahui perbandingan sumber daya perusahaan berasal dari  utang 

dan pemilik. Semakin tinggi rasio maka semakin buruk dan sebaliknya 

semakin rendah rasio maka semakin baik. Batas terendah  rasio adalah 50%. 

Rasio Utang terhadap Aset =
Total Hutang

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
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b) Debt to Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas) 

“Rasio Utang terhadap Ekuitas ini menegaskan tingkat keterjaminan utang 

perusahaan dari modal tersedia” (Pirmatua Sirait, 2017 : 135). Rasio ini 

mengindikasikan proporsi pemilik dalam perusahaan. 

Rasio Utang terhadap Ekuitas =
Total Hutang

Ekuitas
  

4. Rasio Profitabilitas 

“Rasio Profitabilitas yang disebut juga rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba secara komprehensif” (Pirmatua Sirait, 2017 : 139). 

Mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan menjadi arus kas. Untuk 

mengetahui tingkat profiitabilitas perusahaan dapat menggunnakan beberapa 

rasio, seperti : 

a) Rasio Pengembalian atas Total Aktiva 

Rasio Pengembalian atas Total Aset (Return on Assets Ratio) merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan terkait dengan sumber daya 

atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya 

dapat dilihat dari persentase rasio ini. 

ROA =
Laba Bersih

𝑇𝑜𝑡𝑎𝐿 𝐴𝑠𝑒𝑡
   

b) Rasio Pengembalian atas Ekuitas Saham Biasa 

Rasio Pengembalian atas Ekuitas Saham Biasa (Return on Equity Ratio) 

merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuaan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham 

perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. 

ROE =
Laba Bersih 

Ekuitas
  

c) Net Profit Margin 

“Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan”. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena 

mencerminkan strategi penetapan harga penjualan untuk mengendalikan 

usaha. 
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   NPM = =
Laba Bersih 

Penjualan
  

2.1.11 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Wiagustini (2010 : 86), manfaat analisis rasio keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Bankir berguna untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka 

pendek maupun jangka panjang kepada perusahaan. 

2. Bagi para kreditur jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan 

memperoleh laba dan tingkat efisiensi operasional. 

3. Bagi para investor lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba 

jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan. 

4. Bagi manajemen sendiri sangat berkepentingan dengan semua aspek 

analisis rasio keuangan, karena ini harus mampu membayar hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang, mampu meningkatkan efisiensi 

perusahaan, mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan mampu 

memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan sub sektor pariwista dan hotel. Penulis telah merangkum beberapa hasil 

dari penelitian terdahulu sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan oleh Apriliana Kartika Sari pada tahun 2015 dengan 

judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Hotel Berbintang di 

Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut ialah Berdasarkan hasil pengujian 

Mann-Whitney  U-test  pada  variabel  likuiditas yang diwakil current ratio 

dan cash ratio disimpulkan tidak terdapat perbedaan kinerja  keuangan  yang  
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signifikan  pada hotel  bintang  empat  dan  hotel  bintang lima. Namun, hasil 

pengujian independent sample   T-test   pada   quick   ratio   hotel bintang 

empat dan hotel bintang lima disimpulkan terdapat perbedaan kinerja 

keuangan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2013. 

Pada variabel leverage yang diwakili debt to total asset ratio dan debt to  

equity  ratio,  baik  melalui  hasil pengujian independent sample T-test dan 

hasil pengujian Mann-Whitney U-test, keduanya    disimpulkan    tidak    

terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  yang signifikan pada hotel bintang 

empat dan hotel bintang lima selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 

2013. 

 

2. Penelitian dilakukan oleh Apriani Simatupang pada tahun 2018 dengan judul 

“Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, dan 

Pariwisata yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2014-2016”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah Dari 20 perusahaan analisis laporan keuangan 

adalah analisis likuiditas yaitu Current Ratio, analisis aktivitas yaitu Total 

Assets Turn Over, analisis solvabilitas yaitu Total Debt to Equity Ratio dan 

analisis profitabilitas yaitu Net Profit  Margin dan Earning Per Share. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio CR perusahaan  yang memiliki CR 

terbaik adalah PT. MNC Land, Tbk dengan CR tahun 2014 hingga 2016: 

319.44; 357.39; dan 540.73.  Perusahaan memiliki rasio TATO terbaik adalah 

PT. Bayu Buana, Tbk dengan rasio TATO dari tahun 2014 hingga 2016 

adalah: 2,97; 2.44; dan 2.46. Jika dilihat rasio DER, perusahaan terbaik yaitu 

PT. Pembangunan Graha Lestari Indah,  Tbk dengan rasio 0,21; 0,14; 0,18. 

Apabila  analisa profitabilitas dengan rasio NPM maka  perusahaan yang 

terbaik ditahun 2014, PT. MNC land, Tbk sebesar 41.39, tahun2015  PT. 

Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan tahun 2016 kembali perusahanaan PT. 

MNC  Land, Tbk. Apabila investor melihat rasio EPS ditahun 2014 sebaiknya 

memilik PT.  Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sebesar 146.97 dan tahun 2015 
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juga perusahaan yang  sama sebesar 181.79 dan tahun 2016 PT. MNC Land, 

Tbk sebesar 256.97. 

 

3. Penelitian dilakukan oleh Any Puspita Sari pada tahun 2014, dengan judul 

“Analisis Rasio Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Pada Hotel, Travel, 

dan Transportation Service yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2012. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan mengenai pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Inventory Turn Over, dan Return On Equity terhadap laba maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Hasil uji t menunjukkan bahwa: 

a) Tidak ada pengaruh Current Ratio terhadap laba, hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan 90,295) lebih besar dari (0,05). 

b) Tidak ada pengaruh Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap laba 

perusahaan tidak terbukti kebenarannya. 

c) Tidak ada pengaruh Inventory Turn Over terhadap  laba, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan (0,406) lebih besar dari (0,05). 

d) Ada pengaruh Return On Equity terhadap laba, hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan (0,009) lebih kecil dari (0,05). 

2) Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan F (0,006) yang lebih 

kecil dari 0,05.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventoryy Turn Over, dan Return On Equity 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap lama terbukti kebenarannya. 
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