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ABSTRAK 

Di era yang semakin berkembang persaingan di dunia jasa dan investasi 
pun semakin ketat, hal ini suatu perusahaan mengadakan analisis terhadap laporan 
keuangan sangatlah penting, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan yang 
bersangkutan melainkan juga pihak-pihak lain yang membutuhkan, walaupun 
kepentingan mereka berbeda-beda. Adapun kemampuan bersaing ditentukan baik 
tidaknya kondisi perusahaan secara umum dan khususnya kinerja keuangan 
perusahaan.  Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur 
kinerja perusahaan secara obyektif  melalui analisis rasio keuangan.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan Perusahaan Perdagangan Jasa dan Investasi tahun pengamatan yaitu 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Analisis penelitian ini menggunakan 
variabel penelitian  rasio lancar, pengembalian atas ekuitas, perputaran total 
aktiva, rasio hutang terhadap total aktiva dan kinerja keuangan. Untuk menjawab 
permasalahan dan hipotesis, sedangkan teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penarikan 
sampel non-profitabilitas yang menyeleksi responden-responden berdasarkan ciri-
ciri atau sifat khusus yang dimiliki oleh sampel dan sampel tersebut yang 
merupakan representatif . Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji 
hipotesis secara parsial ( uji t) dan secara simultan ( uji F).    
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga variabel – variaabel rasio 
keuangan (rasio lancar, pengembalian atas ekuitas, perputaran total aktiva, rasio 
hutang terhadap total aktiva), berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
(2007-2011), sebagian teruji kebenarannya, karena berdasarkan hasil pengujian 
hanya variabel rasio perputaran total aktiva yang tidak terbukti memiliki pengaruh 
terhadap kinerja keuangan, sedangkan raasio lancar, ROE, dan rasio hutang 
terhadap total aktiva terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

 

 

Kata Kunci:  Rasio Lancar, Pengembalian Atas Ekuitas, Perputaran Total Aktiva, 
Rasio Hutang Total Aktiva dan Kinerja Keuangan. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

      Semakin tajamnya persaingan ekonomi dan bisnis pada saat ini baik di 

tingkat nasional maupun ditingkat internasional, dan cepatnya perubahan 

di segala bidang menyebabkan begitu banyak perkembangan pemikiran 

dan peran di segala bidang misalnya di bidang manajemen keuangan 

menjadi semakin besar. 

Sejarah perkembangan perusahaan, pada umumnya dapat diketahui 

bahwa keuangan merupakan masalah di dalam usaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan, disamping masalah-masalah marketing, di dalam usaha 

mencapai tujuan perusahaan. 

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisa 

dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam menganalisa laporan keuangan, 

masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

Perbedaan kepentingan akan membawa perbedaan dalam menganalisa 

laporan keuangan dan perbedaan dalam tekanan-tekanan yang diberikan 

pada analisa tersebut, artinya penafsiran atau hasil analisa laporan 

keuangan suatu perusahaan akan tergantung pada kedudukan dan 

kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan yang 

bersangkutan.  
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Selain itu laporan keuangan di masa lalu dapat digunakan oleh para 

pemakai untuk melihat serta menilai perkembangan usaha perusahaan dari 

tahun ke tahun serta memprediksi perkembangan atau kinerja keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan itu sendiri akan 

berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika dianalisa lebih lanjut, 

sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang 

akan diambil, dengan menganalisa pos-pos yang ada dalam laporan laba 

rugi, akan diperoleh gambaran mengenai hasil usaha serta perkembangan 

perusahaan ( Lukas, 1993:76 ). 

Analisa rasio tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan 

melainkan juga bagi pihak luar dalam hal ini investor atau kreditor yang 

akan menanamkan dana dan juga para banker dan pemerintah. Pemilik 

peusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan agar dapat menilai 

sukses tidaknya memimpin perusahaan. Bagi investor, laporan keuangan 

berguna untuk memprediksi prospek keuntungan dan perkembangan 

dimasa yang akan datang sehingga dapat diperkirakan besarnya deviden 

dan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, sedangkan 

apakah banker harus memberi atau menolak permintaan kredit suatu 

perusahaan, dan bagi pemerintah, laporan keuangan berguna untuk 

menentukan besarnya pajak yang akan dibebankan perusahaan                             

( Baridwan, 2000:18 ).  

Suatu perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien dan 

efektif, maka dapat dilakukan bahwa perencanaan yang dibuat oleh 
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seorang manajer telah berhasil. Di sini terlihat pentingnya suatu 

perencanaan dan strategi disusun, agar jalannya perusahaan sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Selain itu keberhasilan seorang manajer dapat diukur 

dengan mengetahui kinerja perusahaan yang selama ini dicapai. Kinerja 

merupakan prospek, pertumbuhan serta potensi dibanding dengan waktu 

dan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Kinerja juga 

merupakan salah satu alat ukur kemajuan usaha ( Munawir, 2002:37 ). 

Analisa terhadap perusahaan sangat diperlukan, apakah suatu 

perusahaan benar-benar menjalankan usahanya secara efektif dan efisien 

dengan rasio yang ada.  Analisa faktor-faktor fundamental merupakan 

suatu analisa perbandingan kinerja berdasarkan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Jadi laporan keuangan sebagai salah satu laporan yang 

tersusun dari serangkaian data akuntansi mempunyai peran dalam 

pemikiran kinerja perusahaan ( Munawir, 2002:8 ). Peran mengukur 

kinerja keuangan perusahaan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan perlu 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang diketahui dari laporan 

keuangan. Akan tetapi dengan melihat laporan keuangan saja tentu belum 

cukup untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, maka perlu dilaksanakan 

analisa terhadap laporan keuangan dengan menggunakan metode dan 

teknik anlisa tertentu, misalnya dengan membandingkan hasil tahun lalu 

dengan tahun sekarang. Divisi keuangan suatu perusahaan dituntut untuk 

mengambil peran yang lebih besar dalam melakukan analisa keuangan 

perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi manajer. 
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Sistem Penilaian Kinerja adalah suatu panduan bagi industri untuk 

dapat beroperasi dengan baik, sehingga melalui penilaian kinerja, 

perusahaan dapat mengetahui posisinya saat ini sebagai acuan untuk 

melakukan perbaikan dalam keuangan. Ukuran kinerja dalam penilaian 

kinerja ini adalah rasio likuiditas: rasio lancar, rasio profitabilitas: 

pengembalian atas ekuitas, perputaran total aktiva, rasio solvabilitas 

: rasio hutang. Melalui penilaian kinerja ini perusahaan akan mengetahui 

kondisi dari ke empat aspek tersebut, sehingga perusahaan dapat 

melakukan perbaikan untuk memenuhi semua kekurangannya. Penilaian 

kinerja ini akan efektif apabila ditunjang oleh informasi yang memadai, 

sehingga aktivitas penilaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat, dan 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan analisa 

program penilaian kinerja ini dapat membantu perusahaan, khususnya 

perusahaan berorientsi perdagangan jasa dan investasi. 

Tabel 1.1 : Rasio Lancar, Rasio Return On Equty (ROE) dan Debt To 
Total Assets terhadap Kinerja Keuangan (laba bersih) 
Perusahaan pada Perusahaan Perdagangan Jasa dan 
Investasi yang go publik di BEI (dalam Jutaan Rupiah) 

No Nama  Tahun Laba Rasio  TATO ROE  DAR 
  Perusahaan    Bersih Lancar   (%) (%)  (%) 
         (%)       
1 PT LAUTAN  2007 71.670 83 127 12.02 68.04 
  LUAS Tbk 2008 145.846 112 129 18.24 72.25 
    2009 85.925 112 122 11.25 69.07 
    2010 86.982 110 109 8.52 71.58 
    2011 76.221 104 137 8.09 76.39 
2 PT Modern  2007 1.799 153 138 0.57 65.34 

  
Internasional 

Tbk 2008 2.059 167 134 1.04 60.05 
    2009 12.024 174 116 4.04 57.37 
    2010 41.977 187 92 11.39 53.57 
    2011 56.716 166 84 13.38 60.09 
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S
Sumber : Data Laporan Keuangan Perusahaan di BEI 

      Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi mengalami perubahan kinerja keuangan (laba bersih) pada 

periode 2007-2011. Karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, 

mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan tersebut      ( Meriewaty 

dan Yuli, 2005:107). Rasio lancar, ROE, perputaran total aktiva, debt to 

total assets merupakan sebagian rasio keuangan yang digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengalami suatu 

perubahan kinerja keuangan (laba bersih) sebagai berikut: 

1. PT Lautan Luas Tbk, laba bersih mengalami peningkatan dari tahun 

2007-2011 sebesar Rp. 4.551.000. rasio lancar mengalami peningkatan 

pada tahun 2007-2011 sebesar 21%. ROE mengalami penurunan pada 

tahun 2007-2011 sebesar 3,93%. TATO mengalami peningkatan pada 

tahun 2007-2011 sebesar 10%. DAR mengalami peningkatan pada 

tahun 2007-2011 sebesar 8.35%. 

2. PT Modern Internasional Tbk, laba bersih mengalami peningkatan dari 

tahun 2007-2011 sebesar Rp. 54.917.000. rasio lancar mengalami 

peningkatan pada tahun 2007-2011 sebesar 13%. ROE mengalami 

peningkatan pada tahun 2007-2011 sebesar 12%. TATO mengalami 

3 PT Millennium 2007 9.609 193 304 14.08 70.04 
   Pharmacon  2008 9.519 132 384 12.03 74.16 
  International Tbk 2009 9.512 149 377 11.05 67.09 
    2010 1.507 142 303 2.06 67.17 

    2011 4.002 137 301 4.22 71 
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penurunan pada tahun 2007-2011 sebesar 54%. DAR mengalami 

penurunan pada tahun 2007-2011 sebesar 5.25 %. 

3. PT Millenium Pharmacon International Tbk, laba bersih mengalami 

penurunan dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 5.607.000. rasio lancar 

mengalami penurunan pada tahun 2007-2011 sebesar 56%. ROE 

mengalami penurunan pada tahun 2007-2011 sebesar 9,86%. TATO 

mengalami penurunan pada tahun 2007-2011 sebesar 3%. DAR 

mengalami peningkatan pada tahun 2007-2011 sebesar 0,8%. 

Analisa laporan keuangan meliputi permasalahan tentang hubungan 

dan kecenderungan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan hasil 

usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak 

memuaskan. Analisa dilakukan dengan mengukur antara hubungan unsur-

unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari 

tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Perusahaan 

yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan investasi mempunyai 

prospek yang baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, dalam 

hal ini tidak luput dari prestasi yang diukir perusahaan. Untuk mengetahui 

hal tersebut lebih jauh, maka penulis memilih judul : “Analisis rasio 

keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan 

perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di BEI.” 

1.2. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 
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“Apakah analisis rasio keuangan ( rasio lancar, pengembalian atas 

ekuitas, perputaran total aktiva, rasio hutang ) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode ( 2007-2011 ) ?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh 

mana rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode 2007-2011.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu pimpinan 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan usaha di 

masa yang akan datang. 

1.4.2. Manfaat Bagi Universitas  

a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan 

pertimbangan dalam mempelajari permasalahan yang sama, 

selain itu juga untuk melengkapi perpustakaan. 

1.4.3. Manfaat bagi Peneliti 

a. Melatih penulis dalam mengadakan analisa melalui penerapan 

ilmu pengetahuan yang telah diterima didalam bangku kuliah. 
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