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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih dalam mengenai landasan teori yang bersangkutan

dengan penelitian ini, terlebih dahulu membahas mengenai hasil penelitian

sebelumnya yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam

penelitian ini. Penelitian sebelumnya di ambil dari dua penelitian yang berbeda

tapi memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Berikut ini penjelasan

mengenai hasil penelitian sebelumnya.

Perdana (2010) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan

sebelum dan sesudah go public studi kasus pada PT. Surya Citra Medika Tbk.

Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, aktivitas, leverage, dan

profitabilitas. Penelitiannya menggunakan time series analysis yaitu metode

analisis yang dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial

perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Penelitiannya menunjukkan

bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan PT. Surya Citra Medika Tbk

mengalami penurunan pasca go public apabila dibandingkan dengan periode

sebelum go public. Penurunan terhadap kinerja keuangan PT. Surya Citra Medika

Tbk tersebut disebabkan oleh makin meningkatnya angka current ratio

perusahaan yang mencerminkan bahwa terdapat aset lancar yang menjadi tidak

produktif misalnya munculnya kenaikan terhadap piutang yang tidak produktif

(piutang yang tidak tertagih), sehingga menyebabkan tingkat profitabilitas



10

10

perusahaan mengalami penurunan. Selain itu penurunan ini disebabkan juga oleh

kurang efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga menyebabkan

terjadinya penurunan terhadap rasio aktivitas perusahaan.

Abrian (2006) melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan finansial

perusahaan pada PT. Semen Padang tahun 1995-2004, yaitu pada masa sebelum

krisis dan pada saat krisis ekonomi. Penelitiannya menggunakan metode studi

kasus. Alat analisis ini berpedoman pada indikator-indikator yang ada dalam SK

Menteri Pendayagunaan BUMN No: KEP-100M-BUMN/2002 yang terdiri dari

delapan rasio. Penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan finansial

perusahaan selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 1995-2004 berada pada

kondisi yang kurang sehat, kecuali pada tahun 1996 yang berada dalam kondisi

sehat.

Berdasarkan dua penelitian di atas terdapat perbedaan antara objek dan

metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan pada SK Menteri

BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 dengan menggunakan metode penelitian

deskriptif pendekatan studi kasus. Meskipun ada kesamaan penggunaan alat

analisis yang mengacu pada SK tersebut seperti yang digunakan oleh Abrian,

namun berbeda objek dan tujuan. Objek dari penelitian ini adalah PT. Jasa Marga

Tbk yang merupakan perusahaan BUMN yang melakukan go public pada tahun

2007. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan

sebelum dan sesudah go public. Keunggulan dari penelitian ini dibanding

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjabarkan secara terinci angka-
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angka rasio yang diperoleh dari perhitungan lima rasio perusahaan jasa yang

ditetapkan SK Menteri BUMN tersebut, menyajikan kategori tingkat kesehatan,

menyajikan tren sebelum dan sesudah go public secara keseluruhan, serta

membuat analisis dampak atas pencapaian angka rasio keuangan bagi perusahaan.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja perlu diukur dan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana

keberhasilan atas kinerja tersebut dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Dua aspek

yang sering digunakan dalam menilai kinerja adalah efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas mencerminkan hubungan output dengan suatu tujuan tertentu,

sedangkan efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output.

Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur organisasi.

Istilah tersebut mencakup suatu set kebijakan organisasional, sistem dan praktik

yang mengkoordinasi tindakan serta transfer informasi untuk mendukung seluruh

kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen menggunakan sistem

pengukuran sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan strategi.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan bergantung pada sudut pandang yang

diambil dan tujuan analisis. Tujuan umum penilaian kinerja perusahaan adalah

untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas sumber daya yang dimiliki

perusahaan. Berarti penilaian tersebut dijadikan sarana pengambilan keputusan

bagi perusahaan. Berikut ini penjelasan mengenai definisi kinerja keuangan dan

manfaat serta tujuan dilakukannya penilaian kinerja.
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2.2.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai

keseluruhan kinerja keuangan itu sendiri, mulai dari penilaian aset, kewajiban,

ekuitas, dan lain sebagainya. Kinerja keuangan perusahaan menjadi gambaran

baik buruknya suatu perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kinerja

keuangan perusahaan, harus dipahami terlebih dahulu definisi kinerja keuangan.

Jumingan (2006:239) mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran

kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan

indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Berbeda dengan Sutrisno

(2009:53) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan

prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Dari definisi kinerja keuangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

kinerja merupakan gambaran hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam

suatu periode tertentu yang menjadi cermin dari tingkat kesehatan perusahaan

tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi

yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan juga

menggambarkan kekuatan dari struktur keuangan suatu perusahaan dan

perusahaan sanggup meraih keuntungan dengan aset yang tersedia. Hal ini

berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya

yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.
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2.2.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam proses

perencanaan dan pengendalian. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat

mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil guna mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Menurut Mulyadi (2001:420), tujuan perusahaan melakukan

penilaian kinerja adalah:

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara

keseluruhan atau atas kontribusi dari masing-masing sub divisi dari suatu

divisi atau perusahaan (evaluasi ekonomi atau evaluasi segmen);

2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing

manajer divisi (evaluasi manajer);

3. Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasikan

divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi

operasi).

Menurut Sucipto (2003), manfaat dari penilaian kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui

pemotivasian karyawan secara maksimum. Dalam mengelola perusahaan,

manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang akan

datang dan di dalam proses tersebut dinamakan planning.

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Penilaian kinerja akan

menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan
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keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai berdasarkan

kinerjanya.

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan

karyawan. Jika manajemen puncak tidak mengenal kekuatan dan

kelemahan yang dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi

dan memilih program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan

karyawan.

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan

mereka menilai kinerja mereka. Dalam organisasi perusahaan, manajemen

atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen di bawah

mereka.

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Hasil penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja

manajemen apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil

mencapai target yang ditentukan bisa dikatakan bahwa mereka berhasil bekerja

secara efektif. Namun, sebaliknya jika tidak berhasil mencapai target yang telah

ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan.

Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya,

sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Seperti yang dinyatakan oleh Kasmir

(2008:197) bahwa: “Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan

acuan untuk perencanaan laba kedepan sekaligus kemungkinan untuk
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menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama

mengalami kegagalan”.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dan dipersiapkan dengan maksud untuk

memberikan gambaran secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen

yang bersangkutan. Akuntan perusahaan mencatat aktivitas operasi usaha tersebut

di sepanjang siklus akuntansi dan ditutup dengan laporan keuangan pada akhir

siklus. Berikut akan dijabarkan mengenai definisi laporan keuangan, tujuan dan

manfaat laporan keuangan, serta komponen laporan keuangan.

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban

manajemen kepada pemilik modal. Laporan keuangan tersebut disusun dengan

cara mengumpulkan data dari transaksi keuangan perusahaan yang bersangkutan

melalui sistem akuntansi tertentu pada akhir periode pembukuan. Menurut PSAK

no.1 revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Subramanyam

dan Wild (2010:18), laporan keuangan mengungkapkan informasi empat aktivitas

utama perusahaan yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi.

Kemudian menurut Harahap (2007:105), laporan keuangan dapat menggambarkan

posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus

dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.
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Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan

keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu

perusahaan. Laporan tersebut mengungkapkan informasi empat aktivitas utama

perusahaan dan menggambarkan kinerja keuangan secara keseluruhan dalam

suatu periode tertentu.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK no.1 revisi

2009). Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai

bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan (Sutrisno, 2007:9).

Adapun pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari laporan keuangan suatu

perusahaan menurut PSAK no.1 revisi 2009 adalah:

(1) Pemilik perusahaan atau investor.

Penanam modal berisiko dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang

melekat serta hasil perkembangan dari investasi yang mereka lakukan dan

juga membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga
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tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan

perusahaan untuk membayar dividen.

(2) Karyawan.

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas

perusahaan serta informasi yang memungkinkan untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca

kerja, dan kesempatan kerja.

(3) Pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang

memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat

dibayar pada saat jatuh tempo

(4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang

memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan

dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek

daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka

bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

(5) Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan

hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang

dengan perusahaan.
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(6) Pemerintah.

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan

dengan aktivitas perusahaan dan juga membutuhkan informasi untuk

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(7) Masyarakat.

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu

masyarakat dengan menyediakan informasi untuk mengetahui

kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan

serta rangkaian aktivitasnya.

(8) Manajemen perusahaan.

Manajer berkepentingan atas laporan keuangan untuk mengetahui posisi

keuangan pada periode yang telah lalu sehingga manajer dapat

merumuskan atau merencanakan kebijaksanan dan pengawasan yang lebih

tepat untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Bagi manajemen yang

terpenting adalah laporan keuangan tersebut merupakan alat

pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham

atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
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Dari pemaparan tujuan dan manfaat dari laporan keuangan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat

bagi pengguna laporan keuangan diantaranya investor, karyawan, pemberi

pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah,

masyarakat, serta manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan di dalam

mengambil keputusan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan

PSAK no. 1 revisi 2009 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap

terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) laporan posisi keuangan (neraca)

pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; (c) laporan

perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan

atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi

penjelasan lainnya. Laporan keuangan dirancang untuk saling berkaitan satu sama

lain. Berikut penjelasannya masing-masing.

2.3.3.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Beberapa ahli mengemukakan

definisinya sebagai berikut:

Neraca adalah foto perusahaan. Neraca merupakan sarana yang mudah untuk

mengorganisasikan dan mengikhtisarkan apa-apa yang dimiliki oleh sebuah

perusahaan (asetnya), apa yang menjadi utang perusahaan (kewajibannya), dan
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perbedaan di antara keduanya (ekuitas perusahaan) pada satu waktu tertentu

(Ross et al, 2009:30). Definisi lain menurut Harahap (2010:107), laporan neraca

yang disebut juga dengan laporan posisi keuangan perusahaan adalah laporan

yang menggambarkan posisi aset, kewajiban dan modal pada saat tertentu.

Menurut Warren (2006:26), neraca adalah bentuk laporan yang menempatkan

kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset. Sedangkan PSAK no.1 revisi 2009

menyatakan bahwa laporan posisi keuangan adalah penyajian aset lancar yang

terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek yang terpisah dari

kewajiban jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas,

sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan

adalah laporan yang disusun secara sistematis dan menunjukkan keadaan atau

posisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas

dari suatu perusahaan pada saat tertentu.

2.3.3.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu

periode waktu tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun. Untuk memahami

lebih dalam mengenai laporan laba rugi, beberapa ahli mengemukakan definisinya

sebagai berikut:

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum kinerja suatu

perusahaan dalam suatu periode tertentu (Ross et al, 2009:36). Menurut

Subramanyam dan Wild (2010:24), laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan
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perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi

perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung,

dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Sedangkan Harahap (2010:73)

menarik kesimpulan sebagai berikut:

“Laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh
perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Hasil dikurangi
biaya-biaya merupakan laba atau rugi. Kalau hasil lebih besar dari
biaya berarti laba, sebaliknya, kalau hasil lebih kecil dari biaya-
biaya, berarti rugi.”

PSAK no.1 revisi 2009 menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah penyajian

yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan untuk

penyajian secara wajar. Pengungkapan unsur kinerja membantu memahami hasil

yang dicapai pada masa yang akan datang.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah

suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan beban-beban dari

suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-

pendapatan dan beban-beban merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang

diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi sebagai alat untuk mengetahui

kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga untuk mengetahui berapakah hasil

bersih atau laba (rugi) yang diperoleh dalam suatu periode.

2.3.3.3 Laporan Ekuitas Pemegang Saham

Laporan ekuitas pemegang saham menunjukkan sebab-sebab perubahan

ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode.

Berikut definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:
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Laporan ekuitas pemegang saham adalah laporan yang bermanfaat untuk

mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan

(Subramanyam dan Wild, 2010:27). Definisi menurut Putranto (2008), laporan

ekuitas pemegang saham adalah rantai yang sangat penting antara neraca dan

laporan laba rugi. Laporan ini mendokumentasikan perubahan dalam perkiraan

ekuitas di dalam neraca dari satu periode ke periode yang lain. Sedangkan PSAK

no.1 revisi 2009 menyatakan bahwa laporan ekuitas pemegang saham adalah

penyajian yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau

kekayaan periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang

dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan ekuitas

pemegang saham adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas

pemegang saham yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan

perusahaan pada saat tertentu. Laporan ini menjadi penghubung yang sangat

penting antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

2.3.3.4 Laporan Arus Kas

Laporan aliran kas menggambarkan jumlah kas yang masuk dan juga jumlah

kas yang keluar dalam suatu perusahaan. Laporan arus kas merupakan komponen

utama dari laporan keuangan yang sangat penting bagi para penggunanya.

Beberapa ahli mengemukakan definisinya sebagai berikut:

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode
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tertentu. (Subramanyam dan Wild, 2010:29). Sedangkan definisi menurut Ross et

al (2009:71), laporan arus kas adalah laporan keuangan sebuah perusahaan yang

merangkum sumber-sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. PSAK

no.2 revisi 2009 yang menyatakan bahwa:

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand
deposits), sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah investasi
yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan
cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan
memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan arus

kas adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar yang meliputi kas dan

setara kas yang dilaporkan dalam saat tertentu. Laporan ini diklasifikasi menurut

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2.3.3.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai segala hal yang berhubungan

dengan laporan keuangan dan menjelaskan secara rinci asal usul dari angka yang

tertera dalam tiap pos laporan keuangan. PSAK no.1 revisi 2009 mendefinisikan

catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa
yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan
komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan
perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan
keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang
disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai
pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan
keuangan.”
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Dari definisi di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa catatan atas laporan

keuangan menunjukkan informasi tambahan yang sangat penting untuk disajikan

berkenaan dengan pengungkapan secara komprehensif atas laporan keuangan

yang di dalamnya termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan

perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas.

2.4 Tingkat Kesehatan Perusahaan

Tingkat kesehatan perusahaan diperlukan untuk melihat apakah kondisi

keuangan dalam suatu perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak. Hal ini

dapat dilakukan dengan membandingkan antara dua elemen yang ada atau disebut

dengan rasio. Dengan rasio itu dapat diketahui tingkat likuiditas, profitabilitas,

solvabilitas, dan aktivitas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.4.1 Penggolongan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penggolongan tingkat kesehatan BUMN sudah diatur oleh pemerintah yang

dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002.

1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

a. Sehat, yang terdiri dari:

(a) AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95;

(b) AA apabila 80 < TS < = 95;

(c) A apabila 65 < TS < = 80

b. Kurang sehat, yang terdiri dari:
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(a) BBB apabila 50 < TS < = 65;

(b) BB apabila 40 < TS < = 50;

(c) B apabila 30 < TS < = 40

c. Tidak sehat, yang terdiri dari:

(a) CCC apabila 20 < TS < = 30;

(b) CC apabila 10 < TS < = 20;

(c) C apabila TS < = 10

2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja

perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian

terhadap: (a) aspek keuangan; (b) aspek operasional; dan (c) aspek

administrasi.

3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi

BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan

tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar

Tanpa Pengecualian” atau kualifikasi “Wajar Dengan Pengecualian” dari

akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2.4.2 Tata Cara Penilaian Kesehatan BUMN

Penelitian ini menggunakan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang

terbatas pada aspek keuangan. Hal ini dikarenakan analisis laporan keuangan yang

menggunakan analisis rasio hanya terbatas pada aspek keuangan. Berikut daftar

indikator dan bobot nilainya:
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Tabel 2.1 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

Indikator Bobot

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) 20

2. Imbalan Investasi (ROI) 15

3. Rasio Kas 5

4. Rasio Lancar 5

5. Collection Periods 5

6. Perputaran Persediaan 5

7. Perputaran Total Aset 5

8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 10

Total Bobot 70
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa yaitu PT. Jasa Marga Tbk. Oleh

karena itu pedoman tata cara penilaian kesehatan ini disesuaikan dengan bentuk

perusahaannya yang dalam hal ini adalah perusahaan jasa. Rasio-rasio yang tidak

dominan dalam perusahaan jasa meliputi rasio perputaran persediaan, rasio

collection periods, dan rasio perputaran total aset karena PT. Jasa Marga Tbk

tidak mempunyai akun persediaan barang dagang dan piutang usaha. Berikut

penyajian kembali daftar indikator dan bobot nilainya:
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Tabel 2.2 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Perusahaan Jasa

Indikator Bobot

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) 20

2. Imbalan Investasi (ROI) 15

3. Rasio Kas 5

4. Rasio Lancar 5

5. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 10

Total Bobot 55
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 (Data diolah)

2.5 Analisis Laporan Keuangan

Menganalisis laporan keuangan berarti mengevaluasi tiga karakteristik

keuangan dari perusahaan yaitu likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitasnya.

Kreditor jangka pendek seperti bank yang merupakan pengguna analisis laporan

keuangan umumnya tertarik pada kemampuan perusahaan sebagai peminjam

untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Likuiditas dari perusahaan sangat

penting bagi kreditor jangka pendek untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan

dalam melunasi pinjamannya.

Berbeda dengan kreditor jangka panjang seperti pemegang obligasi melihat

pada pengukuran profitabilitas dan solvabilitas yang mengindikasikan

kemampuan peminjam untuk bisa bertahan selama periode waktu yang panjang.

Kreditor jangka panjang mempertimbangkan pengukuran kemampuan perusahaan

dalam jumlah uang dalam struktur permodalan dan kemampuannya untuk

memenuhi pembayaran bunga. Serupa dengan hal tersebut, pemegang saham

perusahaan lebih tertarik dengan profitabilitas dan solvabilitas perusahaan yang
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mengindikasikan kemampuan pembagian dividen dan potensi pertumbuhan

saham. Sub bab berikut akan menguraikan lebih dalam mengenai pengertian

laporan keuangan, teknik laporan keuangan, serta tujuan dan manfaat laporan

keuangan.

2.5.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan

perusahaan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur

laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun

dan untuk bagaimana arah perkembangannya. Harahap (2010:190) menyatakan

bahwa:

“Analisis laporan keuangan 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 antara data kuantitatif maupun data
non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan
lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan
keputusan yang tepat.”

Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild (2010:17), analisis laporan keuangan

merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis.

Bagian penting dari analisis laporan keuangan adalah menganalisis lingkungan

dan strategi bisnis perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan

adalah proses penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari laporan

posisi keuangan dan laporan laba rugi beserta lampiran-lampirannya untuk

mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun
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secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang nantinya akan

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.5.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Beragam cara digunakan untuk mengevaluasi data laporan keuangan menurut

Kieso et al (2008:389), tiga cara yang umum digunakan adalah:

1. Analisis Horizontal adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi serangkaian

data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah

untuk menentukan kenaikan atau penurunan angka yang ada dalam laporan

keuangan.

2. Analisis Vertikal adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi data laporan

keuangan yang menyatakan setiap pos dalam sebuah laporan keuangan

sebagai persentase dari jumlah dasar.

3. Analisis Rasio adalah hubungan di antara pos-pos tertentu dari data laporan

keuangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase, tingkat,

atau proporsi sederhana.

Harahap (2010:216) mengemukakan teknik dalam menganalisis laporan keuangan

sebagai berikut:

1. Metode Komparatif adalah metode yang digunakan dengan melakukan

perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang relevan dan bermakna

untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun huungannya. Metode ini dapat

dilakukan melalui perbandingan berikut:

(1) Perbandingan dalam beberapa tahun (horizontal)
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(2) Perbandingan satu tahun buku (vertikal) yang dibandingkan adalah

unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan.

(3) Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik.

(4) Perbandingan dengan angka-angka standar Industri yang berlaku

(Industrial Norm).

(5) Perbandingan dengan anggaran (budget) perusahaan.

2. Trend Analysis. Analisis ini menggunakan teknik perbandingan laporan

keuangan beberapa tahun dan kemudian digambarkan kecenderungannya

(tren) melalui gerakan yang terjadi pada masa lalu hingga masa kini. Analisis

ini dibuat melalui grafik.

3. Membuat laporan keuangan dalam bentuk Common Size Financial Statement

yang dibuat secara vertikal. Metode ini menyajikan laporan keuangan dalam

bentuk persentasi.

4. Metode Indeks Time Series. Metode ini menghitung indeks dan digunakan

untuk mengonversikan angka-angka laporan keuangan.

5. Rasio Laporan Keuangan. Metode ini menggunakan teknik perbandingan

antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan.

6. Teknik analisis lain, seperti:

(1) Analisis sumber dan penggunaan kas dan dana. Analisis ini dilakukan

dengan menggunakan laporan keuangan dua periode yang didalamnya

mencakup penggunaan kas dan dana.

(2) Analisis Break Even. Analisis ini digunakan untuk perencanaan

keuangan.
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(3) Analisis Gross Profit. Analisis ini digunakan untuk perencanaan

anggaran perusahaan.

(4) Dupont Analysis. Analisis ini pendekatan integratif yang menggunakan

komposisi laporan keuangan sebagai elemen.

Dari dua pendapat mengenai teknik analisis laporan keuangan di atas dapat

disimpulkan bahwa teknik analisis laporan keuangan digunakan menurut

penggunaannya masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan analis.

2.5.3 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Selain memahami definisi dan teknik analisis yang telah dipaparkan

sebelumnya, penting juga untuk memahami tujuan dan manfaat digunakannya

analisis laporan keuangan. Menurut Harahap (2010:195), tujuan analisis laporan

keuangan adalah untuk:

1) Dapat memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam dibandingkan

dengan yang terdapat dalam laporan keuangan biasa;

2) Dapat menggali informasi yang tidak nampak secara kasat mata dari suatu

laporan keuangan;

3) Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan;

4) Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungannya

dengan suatu laporan keuangan, baik berkaitan dengan komponen intern

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari

luar perusahaan;
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5) Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi dan peringkat

(rating);

6) Dapat memberikan informasi yang di inginkan oleh para pengambil

keputusan;

7) Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan kriteria tertentu yang

sudah dikenal dalam dunia bisnis;

8) Dapat membandingkan situasi perusahaan yang lain dengan standar industri

normal dan ideal;

9) Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan,

baik posisi keuangan, hasil laba, struktur keuangan dan lain sebagainya serta

memprediksi potensi arah yang mungkin dialami perusahaan di masa yang

akan datang.

2.6 Analisis Rasio

Analisis rasio pada umumnya digunakan sebagai dasar dalam

menginterpretasikan kondisi dari laporan keuangan suatu perusahaan serta untuk

menilai hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Seorang analis harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada suatu

periode tersebut dengan faktor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin

akan memengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan.
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2.6.1 Definisi Analisis Rasio

Manfaat suatu angka rasio tergantung dari kemampuan analis dalam

menginterprestasikan data yang bersangkutan. Pengertian rasio keuangan menurut

Horne dalam Kasmir (2008:104) adalah: “Rasio keuangan merupakan indeks yang

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka

dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi

keuangan dan kinerja perusahaan”, sedangkan menurut Sutrisno (2009:214),

analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen yang ada di

laporan keuangan. Lain dengan definisi yang dinyatakan Ross et al (2009:78),

rasio-rasio keuangan merupakan hubungan yang dihitung dari informasi keuangan

sebuah perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan. Selanjutnya, Kieso

et al (2008:395) menyatakan bahwa analisis rasio menyatakan hubungan di antara

pos-pos tertentu dari data laporan keuangan. Sebuah rasio menyatakan hubungan

matematika antara satu kuantitas dengan yang lainnya. Hubungan tersebut

dinyatakan dalam bentuk persentase, tingkat, atau proporsi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan

merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan

keuangan yaitu dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio

menjadi alat yang berfungsi untuk mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan

sehingga dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang kondisi keuangan

perusahaan.
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2.6.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan

aktivitas dari suatu perusahaan, dapat diketahui dengan mengadakan analisis

hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan atau mengadakan

analisis angka rasio. Angka rasio menggambarkan suatu hubungan antara jumlah

tertentu dengan jumlah yang lain dalam suatu laporan keuangan perusahaan.

Berikut beberapa rasio keuangan antara lain:

2.6.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas

yang tak terduga di luar prediksi perusahaan (Kieso et al, 2005:396). Rasio

likuditas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka

pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal

kerja yaitu pos-pos aset lancar dan utang lancar (Harmono, 2009:106). Rasio

likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan

kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2010:301).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan

dari suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utang jangka pendeknya

yang telah jatuh tempo. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai kemampuan

membayar jika mempunyai kekuatan membayar yang besar sehingga dapat

memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Hal ini
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disebut juga “likuid” dan sebaliknya jika tidak memiliki kemampuan membayar

disebut “Illikuid”.

Berikut rasio-rasio yang tergabung dalam rasio likuiditas:

a) Current Ratio

Current Ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan

aset lancar yang tersedia. Current ratio biasa disebut dengan rasio modal kerja

(Working Capital Ratio). Rasio ini mencoba memperlihatkan kemampuan klaim

pemberi utang jika ada kegagalan. Rumus current ratio adalah (Brigham dan

Houston, 2009:95):

Current ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi kewajiban lancar.

Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar semakin tinggi

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio

lancar 1:1 atau 100% menunjukkan bahwa aset lancar dapat menutupi semua

utang lancar. Jika rasio lancar berada di atas 1 atau di atas 100% artinya aset

lancar jauh lebih aman.

b) Quick Ratio

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar

yang lebih likuid. Rasio ini adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena
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persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi

uang kas. Rumus quick ratio adalah (Ross et al, 2009:81):

Quick Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid mampu

menutupi kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka dari

rasio ini tidak harus 1:1 atau 100% karena rasio ini terdapat akun persediaan yang

menyumbang lebih dari setengah aset lancar. Oleh karena itu rasio ini tidak

memiliki acuan 1:1 atau 100%.

c) Cash Ratio

Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera atau harus dilunasi

dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan. Rumus cash ratio adalah (SK

Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

Cash Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. Semakin

besar rasio ini semakin baik. Angka dari rasio ini tidak harus 1:1 atau 100%

karena rasio ini menggunakan tiga akun dari porsi kas sehingga rasio ini tidak

memiliki acuan 1:1 atau 100%.
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2.6.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama

periode waktu yang panjang (Kieso et al, 2008:406). Rasio solvabilitas

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi

(Harahap, 2010:303). Lain halnya Harmono (2009:106) menyatakan bahwa:

“Rasio Solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai
dengan utang. Rasio ini mempunyai beberapa implikasi: (1) kredit
mengharapkan dana yang sediakan pemilik perusahaan sebagai
margin keamanan bila pemilik hanya menyediakan sebagian kecil
modalnya, maka risiko bisnis sebagian besar ditanggung oleh
kreditur; (2) meskipun pengadaan dana melalui utang, pemilik
masih dapat mengendalikan perusahaan; dan (3) bila perusahaan
mendapatkan keuntungan lebih besar dari dana yang dipinjamnya
dibandingkan biaya bunga yang harus dibayar, maka pengambilan
kepada pemilik dapat diperbesar.”

Perusahaan yang solvabel berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset atau

kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya, tetapi tidak berarti

perusahaan itu likuid. Sebaliknya perusahaan yang insolvabel tidak berarti bahwa

perusahaan itu illikuid. Dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas ada

empat kemungkinan yang dapat dialami oleh perusahaan, yaitu: (1) perusahaan

yang likuid tetapi insolvabel, (2) perusahaan yang likuid dan solvabel, (3)

perusahaan yang solvabel tetapi ilikuid, (4) perusahaan yang insolvabel dan

ilikuid. Berikut rasio-rasio yang tergabung dalam rasio solvabilitas:

a). Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh

utang. Rasio ini juga dibaca sebagai perbandingan antara dana pihak luar dengan
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dana pemilik perusahaan yang dimasukkan ke perusahaan. Rumus debt to equity

ratio adalah (Ross et al, 2009:83):

Debt to Equity Ratio = x 100%

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi

utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Untuk

keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang

atau minimal sama. Namun bagi para pemegang saham sebaiknya jumlah modal

lebih besar dari jumlah utang.

b). Debt to Asset Ratio

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur

perbandingan antara total utang dengan total aset, dengan kata lain seberapa besar

aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumus debt to asset ratio adalah (Kieso et al,

2008:406):

Debt to Asset Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aset. Semakin kecil

angka rasio ini semakin baik. Porsi utang yang lebih kecil dibandingkan dengan

porsi aset artinya lebih aman (solvable).

2.6.2.3 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari kesuksesan perusahaan dan

kemampuan menggunakan asetnya secara produktif. Dengan demikian

profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba
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selama periode tertentu dengan perbandingkan antara laba dengan aset atau

modal. Cara menilai profitabilitas bermacam-macam tergantung pada laba dan

aset atau modal yang akan diperbandingkan, yang terpenting adalah profitabilitas

mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efisiensi dalam penggunaan

modal dalam perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau

keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. (Kieso

et al, 2008:400). Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja perusahaan

ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam

memperoleh laba (Harmono, 2009:109). Rasio keuntungan atau profitability ratio

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

mendapatkan keuntungan (Sutrisno, 2007:215).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas

keuangannya untuk selalu berada dalam kondisi yang efisien. Berikut rasio-rasio

yang tergabung dalam rasio profitabilitas:

a) Pengembalian atas Investasi (Return on Invesment-ROI)

ROI digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri yang

diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bersih.

Rumus ROI adalah (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

ROI = x 100%

Rasio ini mengukur efisiensi keseluruhan dalam meningkatkan keuntungan

dengan aset yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi

perusahaan.
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b) Pengembalian atas Ekuitas Pemegang Saham (Return on Equity-ROE)

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Rasio ini adalah perbandingan

keuntungan bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumus ROE adalah (SK

Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

ROE = = 100%

Rasio ini menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada

nilai buku investasi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik

kondisi perusahaan.

2.6.2.4 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas disebut juga dengan rasio yang memperlihatkan pemakaian

dana perusahaan. Rasio ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang di ukur

dengan kegiatan penjualan dan pendapatan perusahaan dalam operasinya. Rasio

aktivitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar

keefektifan perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Menurut

Harmono (2009:106), rasio aktivitas ini mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan

sumber daya perusahaan. Rasio ini membandingkan tingkat penjualan dengan

investasi dalam berbagai rekening aset seperti perputaran persediaan, perputaran

piutang, perputaran aset tetap dan juga biaya perputaran total aset.
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a) Total Assets Turn Over

Total Assets Turn Over digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang

tertanam dalam keseluruhan aset yang berputar dalam satu periode tertentu atau

kemampuan dari modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan penjualan.

Rumus total assets turn over adalah (Kieso et al, 2008:402):

Total Assets Turn Over = x 100%

Rasio ini mengukur tingkat efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam

menghasilkan volume penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien

pengelolaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan.

b). Average Collection Period

Average Collection Period yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung periode

rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Rumus average

collection period adalah (Brigham dan Houston, 2009:98):

Average Collection Period = x 365 hari

Rasio ini mengukur hasil dari penjualan perusahaan yang diperlukan untuk

mengumpulkan piutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pengelolaan

seluruh penjualan perusahaan dalam mengumpulkan piutang.

c). Average Days Inventory

Average days Inventory digunakan untuk menghitung periode menahan

persediaan rata-rata persediaan barang berada di dalam gudang. Rumus average

days inventory adalah (Kieso et al, 2008:400):
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Average days Inventory = x 360 hari

Rasio ini mengukur tingkat perputaran persediaan barang dalam jumlah hari

terhadap harga pokok penjualan. Semakin rendah rasio ini semakin baik kondisi

perusahaan dalam menyimpan persediaan.

2.6.3 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan

Menurut Harahap (2007:298), analisis rasio keuangan memiliki beberapa

keunggulan sebagai alat analisis, yaitu:

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

dibaca dan ditafsirkan;

2. Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;

3. Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;

4. Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model

pengambilan keputusan dan model prediksi (z-score);

5. Rasio menstandarisasi size perusahaan;

6. Dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan

perusahaan lainnya atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik

atau time series;

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan.

Dari beberapa keunggulan analisis rasio keuangan yang dipaparkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari analisis rasio keuangan

secara umum adalah untuk membantu melihat perkembangan perusahaan.
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2.6.4 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan selain memiliki beberapa keunggulan, juga memiliki

keterbatasan. Berikut keterbatasan analisis rasio keuangan menurut beberapa ahli.

Menurut Syahyunan (2004:82-83), ada beberapa keterbatasan analisis rasio

keuangan:

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha;

2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang

berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian

persediaan;

3. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi

oleh cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil

manipulasi;

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil

manipulasi.

Menurut Brigham dan Houston (2009:121-122) ada beberapa keterbatasan

pada analisis rasio keuangan:

1. Rasio keuangan terbatas untuk perusahaan-perusahaan kecil yang

memiliki fokus sempit daripada perusahaan besar multinasional;

2. Kebanyakan perusahaan ingin mendapat rasio yang lebih tinggi daripada

rata-rata industri, sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata saja tidak

dapat diartikan sebagai suatu hal yang bagus;
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3. Inflasi dapat mendistorsikan neraca perusahaan, nilai yang tercatat sering

kali berbeda secara substansial dengan nilai nyatanya;

4. Faktor musiman juga dapat mendistorsikan angka di laporan keuangan;

5. Perusahaan yang menggunakan praktik window dressing untuk membuat

laporan keuangan terlihat lebih kuat;

6. Perbedaan praktik-praktik akuntansi dapat mendistorsikan perbandingan

seperti valuasi persediaan dan metode penyusutan;

7. Merupakan hal yang sulit untuk mengatakan bahwa suatu rasio tertentu itu

“baik” atau “buruk”;

8. Sebuah perusahaan memiliki beberapa rasio yang terlihat bagus dan rasio

lainnya terlihat buruk, yang menjadikannya sulit untuk menentukan

apakah menurut neraca, perusahaan tersebut kuat atau lemah.

Dari beberapa pendapat mengenai keterbatasan analisis laporan keuangan di

atas dapat disimpulkan, inti dari keterbatasan analisis laporan keuangan

disebabkan perbedaan-perbedaan sudut pandang penafsiran angka-angka dalam

laporan keuangan. Sehingga dalam hal praktik analisis laporan keuangan

seringkali menimbulkan perbedaan dari kenyataan di lapangan.

2.7 Go Public

Go public bermakna kesediaan pemegang saham mayoritas atau pendiri untuk

mengajak masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan, bukan sekedar

menjual saham perusahaan ke masyarakat luas. Perusahaan menerbitkan saham
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baru dan menjualnya ke masyarakat. Dana yang didapatkan dari hasil penjualan

saham ini digunakan untuk kepentingan pengembangan perusahaan, yaitu untuk

kebutuhan ekspansi hingga membayar utang.

Go public juga berarti kesediaan pemegang saham mayoritas atau pendiri

untuk bersikap terbuka. Karena masyarakat luas ikut menjadi pemegang saham,

maka pemegang saham mayoritas harus bersedia jika seluruh kegiatan

operasionalnya dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Masyarakat juga berhak

mendapatkan informasi material yang berkaitan dengan kegiatan operasional

perusahaan. Oleh karena itu, menyembunyikan informasi yang bersifat material

masuk dalam ranah sikap yang dilarang bagi perusahaan yang sudah go public.

Berikut pembahasan mengenai definisi go public, syarat-syaratnya, manfaat, dan

juga konsekuensinya jika menjadi perusahaan go public.

2.7.1 Definisi Go Public

Di pasar modal Indonesia, istilah Penawaran Umum Perdana (Initial Public

Offering - IPO) saham atau disebut juga sebagai go public dapat didefinisikan

sebagai kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan ditawarkan atau

dijual kepada publik. Selain saham, istilah IPO juga dapat dikaitkan dengan

penawaran penjualan obligasi perusahaan kepada publik. Namun untuk go public,

istilah tersebut hanya berlaku untuk IPO saham. Dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak terdapat definisi dan penjelasan khusus

mengenai istilah go public. Adapun yang dijelaskan dalam Undang-undang
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tersebut adalah mengenai Penawaran Umum efek dan mekanismenya serta

persyaratan-persyaratan IPO yang harus dipenuhi perusahaan.

Beberapa definisi lain mengenai istilah go public didapat dari sumber seperti

http://www.financial-dictionary.com yang menjelaskan bahwa go public adalah

“The process by which a privately held company sells a portion of its ownership

to thegeneral public through a stock offering”. Selain itu dari

http://www.bitpipe.com didapatkan informasi bahwa: “In the United States, an

IPO (initial public offering) is a first and one-time only sale of publicly tradable

stock shares in a company that has previouslybeen owned privately”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa go public merupakan

proses untuk menawarkan atau menjual saham perusahaan kepada publik atau

masyarakat. Go public merupakan kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham

perusahaan ditawarkan atau dijual kepada publik.

2.7.2 Syarat-syarat Go Public

Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, persyaratan go public

antara lain:

1. Perusahaan harus berbentuk Badan Hukum PT ( Ps.1 angka 20 UUPM );

2. Modal sekurang-kurangnya Rp.300.000.000.000, dimiliki sekurang-

kurangnya 300 pemegang saham ( Ps.1 angka 22 UUPM );

3. Rapat Umum Pemeganag Saham (RUPS);

4. Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik;

5. Mendapat Izin Menteri Keuangan;
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6. Legal Audit dan Legal Opinion oleh Konsultan Hukum Publik/Proses Due

Deligence;

7. Underwritter Aggrement/Perjanjian dengan penjamin emisi efek;

8. Mendapat persetujuan dari instansi terkait;

9. Perubahan anggaran dasar;

10. Pembuatan prospektus;

11. Pengajuan permohonan ke Bapepam atau pengajuan pernyataan kehendak

(Letter of Intent);

12. Pernyataan pendaftaran di Bapepam;

13. Ekspose terbatas di Bapepam oleh emiten;

14. Bapepam melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen/evaluasi

kejelasan informasi, keterbukaan manajemen keuangan, penelaahan

prospektus;

15. Pendaftaran efektif dalam empat puluh lima hari;

16. Pendaftaran di Bursa Efek.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka calon emiten dapat melakukan

proses Penawaran Umum yang umumnya hanya memerlukan waktu kurang lebih

10 hari kerja, tergantung berapa lama masa penawaran kepada publik yang

ditentukan oleh calon emiten dan penjamin emisi. Setelah masa penawaran umum

tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang

sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa.
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2.7.3 Manfaat Go Public

Manfaat go public menurut panduan go public Bursa Efek Jakarta:

1. Memperoleh sumber pendanaan baru.

Faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan adalah dana untuk

pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk

ekspansi usaha. Dengan menjadi go public, kendala pendanaan tersebut

bisa diatasi yaitu dengan:

(1) Perolehan dana melalui hasil penjualan saham ke publik. Dengan cara

ini, perusahaan dapat memperoleh dana yang besar dan dengan biaya

yang lebih kecil dibandingkan perolehan dana melalui perbankan.

Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan secondary offering tanpa

batas di masa mendatang jika sudah go public.

(2) Mempermudah akses kepada perbankan. Proses pemberian pinjaman

baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada

perusahaan yang belum dikenal, tingkat bunga yang dikenakan juga

akan lebih rendah karena pertimbangan credit risk perusahaan terbuka

relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan tertutup.

(3) Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui

penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan dapat menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang

bersaing karena tingkat kepercayaan pasar terhadap bond issuer yang

sudah go public lebih tinggi dibandingkan bond issuer yang belum go

public.
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2. Memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha, yaitu:

(1) Perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya

seperti pemasok dan pembeli untuk turut menjadi pemegang saham

perusahaan, sehingga hubungan mereka semakin loyal dan membantu

pengembangan perusahaan di masa mendatang.

(2) Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak

pihak untuk selalu meningkatkan kinerja operasionalnya. Dengan

demikian, akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu

perusahaan untuk memberikan hasil yang terbaik kepada publik.

3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan

melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau

akuisisi merupakan salah satu cara yang diminati untuk mempercepat

pengembangan skala usaha perusahaan.

4. Peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern bagi

perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi

apapun.

5. Meningkatkan citra perusahaan. Dengan go public, perusahaan akan selalu

mendapat perhatian dari media dan komunitas keuangan, sehingga citra

perusahaan akan meningkat. Peningkatan citra ini akan berdampak positif

bagi perusahaan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

6. Meningkatkan nilai perusahaan. Setiap terjadi peningkatan kinerja

operasional dan kinerja keuangan umumnya akan membawa dampak
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terhadap harga saham di Bursa, sehingga akan meningkatkan nilai

perusahaan secara keseluruhan.

2.7.4 Konsekuensi Go Public

Keputusan perusahaan untuk go public selain memberikan manfaat yang

sangat besar, juga memberikan konsekuensi yang besar pula menurut panduan go

public Bursa Efek Jakarta, yaitu:

1. Berbagi kepemilikan

Dengan menjual saham kepada publik, maka persentase kepemilikan

pemegang saham pendiri akan berkurang. Banyak perusahaan yang

hendak go public merasa khawatir kehilangan kontrol atau kendali

perusahaan. Sebenarnya jumlah minimum saham yang dipersyaratkan

untuk dijual kepada publik melalui proses Penawaran Umum (Initial

Public Offering-IPO) tidak akan mengurangi kemampuan pemegang

saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan.

2. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku

Pasar modal menerbitkan berbagai peraturan yang pada dasarnya akan

membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di

masa mendatang.
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2.8 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sebelum Go

Public

Sesudah Go

Public

Tingkat Likuiditas,

Solvabilitas, dan

Profitabilitas

PT. Jasa Marga Tbk

Annual Report tahun
2004-2006 dan

2008-2010

Analisis Laporan Keuangan

Penilaian Kinerja Berdasarkan Surat Keputusan

Menteri BUMN Nomer: KEP-100/MBU/2002

Kinerja Keuangan
PT. Jasa Marga Tbk
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Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Jasa Marga Tbk sebagai objek

penelitian menggunakan data laporan keuangan tahun 2004-2006 dan 2008-2010

dalam melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sebagai

alat untuk menilai kinerja perusahaan. Penilaian kinerja ditinjau dari aspek

keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan kinerja

keuangan sebelum dan sesudah go public yang bertujuan untuk mengetahui

tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat

diketahui bagaimanakah kinerja keuangan PT. Jasa Marga Tbk dengan melakukan

analisis laporan keuangan tersebut.


