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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dalam melakukan aktivitas akuisisi, contohnya Satish 

Kumar (2008) melakukan penelitian terhadap perusahaan di India yang 

melakukan merger dan akuisisi antara tahun 1988-2005 berdasarkan pada 

modal, laba operasional perusahaan, Earning per Share, dan Debt to Equity 

Ratio. Menunjukkan hasil yang positif dimana kinerja perusahaan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan sebelum melakukan merger dan akuisisi.  

Hasil yang berbeda didapatkan dari Long Hoang Pham (2014) 

melakukan penelitian pada CSOB, Komercni banka, Ceska sporitelna dan 

Hypotecni banka melalui analisis rasio, dengan penekanan lebih besar pada 

ROA, ROE, EPS, DER dan NPM sebagai parameter efisiensi keuangan yang 

menyimpulkan bahwa Marger dan Akuisisi dari perusahaan yang dipilih telah 

mengakibatkan tidak ada perubahan signifikan dalam keuangan kinerja 

perusahaan-perusahaan ini. Studi ini merekomendasikan bahwa bank harus 

bertujuan lebih untuk keuntungan bagi ditingkatkan keuangan kinerja untuk 

menuai manfaat dari Marger and Acquisition di sektor perbankan Ceko. 

Andriana Dutescu (2007) melakukan penelitian menggunakan tiga 

rasio keuangan penting: profit margin, ROE dan periode pengumpulan 

piutang. Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum 
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dan sesudah dilakukannya akuisisi terhadap perusahaan yang terjadi di 

Rumania. Hal ini berbeda diungkapkan Machrus Ali Marzuki (2013) yang 

menggunakan 6 rasio keuangan yang mempunyai perbedaan secara signifikan 

yaitu banking ratio, net profit margin, primary ratio, capital adequacy ratio, 

credit risk ratio dan deposit risk ratio sesudah akuisisi menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan mengalami perubahan yang signifikan yang 

mana terjadi peningkatan setelah akuisisi, selain itu juga ada 2 rasio keuangan 

yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu quick ratio dan 

return on equity capital. Kinerja keuangan perusahaan perbankan PT Bank 

Climb Niaga, Tbk setelah akuisisi menunjukkan kondisi keuangan yang 

semakin membaik, karena keseluruhan hasil perhitungan rasio keuangan 

tersebut menunjukkan peningkatan setelah akuisisi. Pada penelitian terdahulu 

yang telah dipaparkan terdapat perbedaan variabel yang diteliti sehingga 

membuat hasil yang diperoleh memiliki perbedaan yang signifikan. 

Perbedaan terletak pada rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur 

kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan aktivitas akuisisi. 

Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel pada halaman 11. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Akuisisi 

2.2.1.1 Pengertian Akuisisi 

Pengertian Akuisisi menurut Sudarsaman (1999: 2) Makna harfiah 

akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu (obyek) untuk 

ditambahkan pada sesuatu yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya. 
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Dengan kata lain, akuisisi sebagai investasi pada perusahaan anak, yaitu 

suatu perusahaan mayoritas saham perusahaan sehingga tercipta 

perusahaan induk dan perusahaan anak.  

Penelitian - penelitian terdahulu  disajikan dalam bentuk tabel, sebagai 

berikut: 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Satish 

Kumar 

(2008)  

The Impact of Merger 

and Acquisitions on 

Corporate Performance 

in India  

Penelitian terhadap modal, 

laba operasional, earning 

per share dan debt to equity 

ratio perusahaan di India 

sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan 

akuisisi  

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan 

kinerja keuangan setelah 

dilakukannya merger 

dan akuisisi  

2 Long 

Hoang 

Pham 

(2014) 

An Analysis Of Pre and 

Post-Acquisition 

Financial Performance 

of Target CzechBanks: 

A Comparative Analysis 

Penelitian terhadap ROA, 

ROE, EPS, DER dan NPM 

perbankan sebelum dan 

sesudah melakukan akuisisi 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tidak ada perubahan 

signifikan dalam 

keuangan kinerja 

3 Andriana 

Dutescu 

(2007) 

Effects Of Mergers and 

Acquisitions on 

Financial Performance 

of The Target Company 

Penelitian terhadap profit 

margin, ROE dan periode 

pengumpulan piutang 

perusahaan yang terjadi di 

Rumania sebelum dan 

sesudah melakukan merger 

dan akuisisi 

Penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan sebelum dan 

sesudah dilakukannya 

akuisisi 

4 Machrus 

Ali 

Marzuki 

(2013) 

Kinerja Keuangan 

Sebelum dan Sesudah 

Akuisisi: Studi pada PT 

Bank Cimb Niaga 

Penelitian terhadap banking 

ratio, net profit margin, 

primary ratio, capital 

adequacy ratio, credit risk 

ratio dan deposit risk ratio 

perbankan sebelum dan 

sesudah melakukan akuisisi 

Penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan 

perusahaan mengalami 

perubahan yang 

signifikan, yang mana 

terjadi peningkatan 

setelah akuisisi, selain 

itu juga ada 2 rasio 

keuangan yang tidak 

mempunyai perbedaan 

secara signifikan yaitu 

quick ratio dan return 

on equity capital. 

Sumber : Data diolah, 2017 
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Sedangkan menurut Ang Robert (1997: 53) akuisisi merupakan 

tindakan pembelian saham suatu perusahaan yang melebihi 50% dari 

modal yang dimiliki dan disetorkan secara penuh kepada perusahaan. 

Tindakan pembelian saham yang melebihi 50% tentunya berasal dari 

investasi yang membuat kepemilikan saham berganti tangan kepada pihak 

pembeli yang diterima dari perusahaan target. Akuisisi dalam terminology 

bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian 

atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam 

peristiwa baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis 

sebagai badan hukum yang terpisah.  

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa Akuisisi merupakan 

kegiatan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan atau 

lebih dengan cara membeli sebagian atau sepenuhnya kekayaan 

perusahaan sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali akan 

kegiatan opersional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada 

perusahaan pengakuisisi untuk memperoleh laba yang maksimal dan 

sebagai strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biasanya perusahaan 

pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar terkait masalah asset yang 

dimilikinya dibandingkan dengan perusahaan yang diakuisisi.  

2.2.1.2 Tujuan Akuisisi 

Pada dasarnya salah satu tujuan perusahaan dalam melakukan 

akuisisi yaitu untuk memaksimalkan laba yang diterima guna 

mensejahterakan para pemegang saham atau pihak-pihak yang terlibat. 

Terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan 
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akuisisi menurut Moin (2003: 53) yaitu motif ekonomi dan motif non-

ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang atau 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu seluruh 

aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Di sisi lain, motif non ekonomi 

adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan 

tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi pribadi 

pemilik atau manajemen perusahaan 

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan 

akuisisi adalah menciptakan sinergi. Menurut Brigham dan Houston 

(2010: 32) Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah 

akuisisi yang lebih besar dari pada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi 

aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen 

perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas 

tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan 

penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. 

Pengaruh sinergi bisa timbul dari beberapa sumber (1) Penghematan 

operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, 

pemasaran, produksi atau distribusi; (2) Penghematan keuangan, yang 

meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik 

oleh para analisis sekuritas; (3) Peningkatan penguasaan pasar akibat 

berkurangnya persaingan. 
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2.2.1.3 Tipe-tipe Akuisisi 

Abdul Moin (2003: 34) mengklasifikasikan akuisisi secara umum 

menjadi lima tipe yaitu akuisisi horisontal, vertikal, konglomerat, ekstensi 

pasar dan ekstensi produk.  

1. Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan 

yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi akuisisi 

perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau 

industri yang sama.  

2. Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi 

atau operasi. Akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada 

pada industri hilir memasuki industri hilir menjadi industri hulu.  

3. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing–masing 

bergerak dalam industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak 

berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori akuisisi horisontal 

dan akuisisi vertikal. 

4. Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau 

lebih perusahaan untuk secara bersama-bersama memperluas area 

pasar. Tujuan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan 

pemasaran bagi produk masing- masing perusahaan.  

5. Akuisisi ekstensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau 

lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing 

perusahaan.  
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2.2.1.4 Tahapan dalam Akuisisi 

Dalam pelaksanaan akuisisi perusahaan akan melewati beberapa 

tahapan. Secara umum tahapan-tahapan akuisisi, antara lain: pertama, 

Perusahaan besar akan menentukan perusahaan target yang akan 

diakuisisi, dilanjutkan dengan sebuah nego yang dilakukan oleh pihak 

manajemen atau pemilik perusahaan dengan penentuan harga beli yang 

mana apabila negosiasi ini berjalan dengan lancar maka pihak manajemen 

akan melakukan pendekatan kepada para pemegang saham untuk 

meyakinkan mereka bahwa aktivitas akuisisi akan memberikan manfaat 

yang lebih bukan hanya untuk perusahaan melainkan juga untuk 

kesejahteraan para pemegang saham, setelah adanya persetujuan para 

pemegang saham akan dibuatlah sebuah perjanjian yang telah disepakati 

bersama oleh kedua belah pihak, yaitu manajemen perusahaan yang 

diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi. Sangat jarang di sebuah 

perusahaan menawarkan diri untuk diambilalil oleh perusahaan lain, 

kecuali dalam kasus lain ketika perusahaan memiliki masalah keuangan. 

 

2.2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi 

Alasan mengapa perusahaan melakukan akuisisi adalah 

keuntungan yang akan didapat meskipun asumsi tersebut belum 

sepenuhnya terbukti. Secara spesifik ada beberapa kelebihan dari adanya 

aktivitas akuisisi menurut Abdul moin (2003: 37), antara lain: 

a. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah 

jelas. 
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b. Memperoleh kemudahan dana / pembiayaan karena kreditor lebih 

percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. 

c. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. 

d. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari 

awal 

e. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan. 

f. Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari 

konsumen baru. 

g. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. 

h. Memperoleh infrastuktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih 

cepat. 

Disamping memiliki kelebihan, aktivitas akuisisi juga tidak 

terlepas dari beberapa kekurangan, antara lain: 

a. Proses integrasi yang tidak mudah. 

b. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. 

c. Biaya konsultasi yang mahal. 

d. Meningkatnya kompleksitas birokrasi. 

e. Biaya koordinasi yang mahal. 

f. Seringkali menurunkan moral organisasi. 

g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan. 

h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. 
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2.2.2 Analisis Kinerja Keuangan 

2.2.2.1 Pengertian Analisis Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan menurut S.Munawir (2014: 2) adalah ukuran 

prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mencerminkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Untuk melihat kondisi 

keuangan perusahaan bisa melalui laporan tahunan yang disusun 

perusahaan guna dilaporkan kepada para pemegang saham, investor, dan 

pemerintah sebagai prasyarat dalam pembayaran pajak kepada negara. 

Laporan keuangan merupakan catatan dari proses akuntansi yang 

menghasilkan perhitungan sekaligus menggambarkan kondisi perusahaan 

dan merupakan salah satu alat yang menghubungkan antara data keuangan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 

Kinerja (performance) secara keseluruhan merupakan gambaran 

prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek 

keuangan, pemasaran, penghimpuan dan penyaluran dana, teknologi 

maupun sumber daya manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan (bank) merupakan 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 

perusahaan (bank) (Jumingan, 2011: 239). 

Dari penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan merupakan gambaran umum mengenai kondisi perusahaan yang 

meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang dicapai perusahaan dan 



17 

 

 

 

tertuang dalam laporan keuangan serta ukuran prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan melalui kegiatan operasionalnya dalam periode tertentu sesuai 

dengan ketentuan yang telah dibuat dan disusun  oleh perusahaan sebagai 

tolak ukur kinerja karyawan. Kinerja keuangan perusahaan  dituangkan 

dalam laporan keuangan periode tertentu dan digunakan sebagai laporan 

yang ditujukan kepada para pemegang saham, pemerintah, dan pihak yang 

berkepentingan terhadapnya. 

2.2.2.2 Tujuan Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut Jumingan (2011: 239), Berkaitan dengan analisis kinerja 

keuangan perusahaan (bank) mengandung beberapa tujuan, sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai 

dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

2) Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan 

semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara 

kritis terhadap keuangan, menyangkut review data, menghitung, 

membandingkan atau mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (Jumingan, 

2011: 240). 
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2.2.2.3 Tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Penilaian terhadap kinerja keuangan setiap perusahaan adalah 

berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. 

Terdapat lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu 

perusahaan secara umum menurut Irham Fahmi (2014: 24) antara lain: 

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan, review dilakukan 

dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dalam dunia akuntansi, 

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Melakukan perhitungan, perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan yng sedang dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan 

sesuai dengan analisis yang diinginkan. 

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh, 

metode yang sering digunakan untuk membandingkan hasil hitungan 

adalah dengan metode time series analysis  dan Cross sectional 

approach. 

d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemukan, hal ini dilakukan untuk melihat permasalahan dan kendala-

kendala ang dialami dalam perusahaan. 

e. Mencari dan memecahkan masalah terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan, memberikan solusi guna menghasilkan suatu input 

yang dapat menyelesaikan hambatan. 
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2.2.2.4 Indikator Kinerja Keuangan  

Dalam analisis terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan pada 

umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan 

yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan dalam periode tertentu 

dan memprediksi kondisi keuangan dimasa yang akan datang. Pengukuran 

kinerja dapat dilakukan menggunakan alat analisis rasio keuangan, 

menurut Weston and Copeland (1992: 78) dan Brigham dan Houston 

(2010: 64) ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan yaitu rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

pasar.  

 

2.2.3 Laporan Keuangan 

2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan suatu perusahaan menurut Irham Fahmi (2014: 

22) merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu 

perusahaan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Kondisi kinerja 

keuangan perusahaan bisa dilihat melalui 5 laporan keuangan yang akan 

disajikan untuk para pemegang saham, yaitu laporan laba rugi, laporan 

posisi perusahaan (Neraca), laporan perubahan modal, catatan atas laporan 

keuangan, dan laporan arus kas. Menurut S.Munawir (2014: 5) 

menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan salah satu upaya 

pengendalian dan pengevaluasi perusahaan.  
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Sedangkan, menurut Harmono (2014: 22), Laporan keuangan 

menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan langsung dengan pengukuran 

posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur 

yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dalam Laporan Laba 

Rugi adalah penghasilan dan beban. 

Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari 

sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan.  Laporan 

keuangan juga merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk 

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau 

mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 

2011: 4). 

2.2.3.2 Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2014: 22) terdapat lima laporan keuangan 

yang akan disajikan untuk para pemegang saham, yaitu laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan modal, catatan atas 

laporan keuangan, dan laporan arus kas. Laporan keuangan akan 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Penilaian kinerja 

akan menjadi patokan atau ukuran apakah manajemen mampu atau 

berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan, dapat pula 

dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kinerja 
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manajemen masa lalu yang sekaligus dijadikan pedoman untuk 

meningkatkan kinerja ke depan. 

Berikut ini dijelaskan mengenai laporan-laporan tersebut: 

1. Laporan Laba Rugi atau income statement adalah jenis laporan 

keuangan yang melaporkan segala aktivitas operasional perusahaan 

dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode 

yang kemudian dapat ditentukan jumlah laba atau ruginya. 

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan jenis laporan keuangan 

berupa daftar sistematis yang memuat informasi mengenai aktiva, 

utang, dan modal sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan perubahan modal yang menunjukkan perubahan modal untuk 

periode tertentu. Lewat jenis laporan keuangan ini dapat diketahui 

sebab-sebab perubahan modal selama periode tertentu. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan berupa informasi baik bersifat 

keuangan maupun non keuangan yang bertujuan untuk memberikan 

penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan, rincian pos laporan keuangan, penjelasan kontrak utang 

perusahaan, dll. 

5. Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan 

sumber dan penggunaan kas pada suatu perusahaan selama suatu 

periode tertentu, sehingga saldo kas tampak seperti neraca. 
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2.2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Seperti diketahui laporan keuangan suatu perusahaan dibuat 

memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang 

ingin dicapai oleh pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. 

Menurut Kasmir (2016: 10) secara umum laporan keuangan suatu 

perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu 

perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan 

keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan maupun secara berkala. Laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan 

yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan menurut 

Kasmir (2016: 11) yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Jadi, dengan adanya laporan keuangan perusahaan akan dengan 

mudah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan secara menyeluruh. 

2.2.3.4 Sifat Laporan Keuangan 

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan 

perusahaan harus sesuai dengan aturan dan kaidah akuntansi yang berlaku. 

Dalam pencatatan laporan keuangan terdapat sifat-sifat yang ada pada 

laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan dalam praktiknya memiliki sifat, 

antara lain: 

a. Bersifat Historis 

b. Bersifat Menyeluruh 

Laporan keuangan perusahaan bersifat historis menurut Kasmir 

(2016: 12) adalah laporan keuangan yang disusun dari masa lalu atau masa 

yang sudah lampau misalnya, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan 

data satu atau dua tahun masa lampau. Sedangkan laporan keuangan 
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perusahaan bersifat menyeluruh adalah laporan keuangan yang dibuat 

secara lengkap atau disusun sesuai dengan standart akuntansi yang telah 

ditetapkan.  

Menurut Munawir (2004: 6), Laporan Keuangan dipersiapkan atau 

dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan 

(Progress Report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang 

bersangkutan. Jadi, laporan keuangan adalah bersifat historis serta 

menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari 

data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara lain:  

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact), 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (accounting 

convention and postulate), 

3. Pendapat pribadi (personal judgment). 

Fakta-fakta yang telah dicatat, maksudnya bahwa laporan 

keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah 

uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di Bank, 

jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap 

yang dimiliki perusahaan. Pencatatan ini berdasarkan catatan historis dari 

peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau.  

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi, berarti 

data yang dicatat berdasarkan prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (General 
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Accepted Accounting Principles), hal ini dilakukan dengan tujuan 

memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. Misalnya, cara 

mengalokasikan biaya untuk persediaan alat tulis menulis, apakah harus 

dinilai menurut harga belinya atau menurut nilai pasar pada tanggal 

penyusunan laporan keuangan. Menurut laporan yang konvensionil pos 

semacam ini dinilai menurut harga beli. Untuk penentuan piutang, 

menurut metode atau peraturan yang konvensional adalah berdasarkan 

jumlah yang akan direalisir (dengan menggunakan taksiran yang tidak 

akan dapat ditagih terhadap jumlah piutang pada saat itu). 

Pendapat pribadi (personal judgment), dimaksudkan bahwa 

walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau 

dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standard 

praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil 

dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. Judgement atau pendapat ini tergantung pada 

kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan 

fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang 

telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal, misalnya cara-cara 

atau metode untuk menaksir piutang yang tidak akan dapat ditagih, dan 

penentuan beban penyusutan serta penentuan umur dari suatu aktiva tetap 

akan sangat tergantung pada pendapat pribadi manajemennya dan berdasar 

pengalaman masa lalu.  
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2.2.3.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan belum dapat 

dikatakan mampu mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara 

keseluruhan, hal ini dapat sebabkan adanya hal-hal yang tidak dicatat 

secara terperinci oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang 

dimilikinya. Sebagai contoh adanya penjualan secara kredit, perusahaan 

tidak mencantumkan secara langsung banyaknya penjualan tunai yang 

dikurangi dengan penjualan secara kredit, serta adanya hal-hal yang tidak 

dapat dinilai menggunakan satuan angka, misalkan reputasi dan prestasi 

manajer, dll. Laporan keuangan perusahaan yang disusun pasti memiliki 

keterbatasan tertentu sesuai dengan masing-masing laporan keuangan 

perusahaan. Berikut beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan, menurut Kasmir (2016: 16): 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), 

dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat secara umum, artinya dibuat untuk semua 

orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya, dalam suatu peristiwa yang tidak 
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menguntungkan selalu dihitung kerugiannya, sebagai contoh harta dan 

pendapatan nilainya dihitung dari yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya.  

2.2.3.6 Pihak – Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan, tujuan 

utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan 

dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Pihak yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap 

laporan keuangan menurut Kasmir (2016: 19) adalah: 

1. Pemilik 

Pemilik perusahaan memiliki kepentingan terhadap hasil 

laporan keuangan yaitu untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan 

saat ini, melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam satu 

periode yang dilihat dari berapa banyak profit yang didapatkan dalam 

periode tertentu, menilai kinerja manajemen atas target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Manajemen 

Pihak manajemen perusahaan membutuhkan laporan keuangan 

perusahaan untuk cerminan kinerja mereka dalam suatu periode 

tertentu. Arti pentingnya laporan keuangan bagi manajemen yaitu 
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untuk menilai dan mengevaluasi kinerja apakah telah mencapai target 

atau tidak, dalam pengoptimalan sumberdaya yang dimiliki 

perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan, laporan keuangan juga 

digunakan sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

oleh manajemen. 

3. Kreditur 

Kepentingan pihak kreditur terhadap laporan keuangan 

perusahaan adalah dalam penyaluran dana (pinjaman) kepada berbagai 

perusahaan sangat diperlukan. Pihak kreditur tidak ingin usaha yang 

dibiayai mengalami kegagalan dalam pembayaran pinjaman (kredit 

macet), Perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk 

melihat kepatuhan perusahaan dalam membayar hutangnya, pihak 

kreditur juga tidak ingin pinjaman yang diberikan malah menjadi 

beban bagi perusahaan. 

4. Pemerintah 

Pemerintah memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang 

dibuat oleh perusahaan. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk 

membayar dan melaporkan pajak kepada pemerintah. Laporan 

keuangan perusahaan digunakan pemerintah untuk menilai kejujuran 

perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya, serta untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap 
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Negara yang akan terlihat dari besarnya pajak yang dibayarkan kepada 

Negara. 

2.2.4 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Brigham & Houston (2010: 78), Analisis laporan 

keuangan adalah analisis yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan evaluasi 

kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu.  

Laporan keuangan menjadi lebih berarti, sehingga dapat dipahami 

dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis 

terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan bagi pihak 

pemilik dan manajemen tujuan utama dari analisis laporan keuangan 

adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Hasil 

analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang 

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui 

kelemahan ini, maka pihak manajemen akan dapat memperbaiki atau 

menutupi kelemahan tersebut (Kasmir, 2016: 66). 

2.2.4.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan memiliki beberapa 

tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait antara lain: pemilik 

perusahaan, pihak manajemen, kreditur,dll. Secara umum dikatakan bahwa 
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tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah (Kasmir, 2016: 

67) : 

1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2) Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

3) Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki 

4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6) Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

2.2.4.3 Metode Analisis Laporan Keuangan 

Terdapat metode yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan perusahaan, dalam praktiknya terdapat dua macam. Menurut 

Kasmir (2016:69) yaitu: 

1. Analisis Vertical (statis) 

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap 

hanya satu periode laporan keuangan. Analisis dilakukan antara pos-
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pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya 

untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari 

periode- periode tidak diketahui. 

2. Analisis horizontal (dinamis) 

Analisis horizontal, merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil 

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang 

satu ke periode yang lain. 

Kemudian di samping metode yang digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan, terdapat beberapa jenis teknik analisis laporan 

keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Analisis perbandingan antara laporan keuangan, merupakan analisis 

yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari 

satu periode. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan yang 

terjadi. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau 

kegagalan dalam mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. 

b. Analisis trend, merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya 

dinyatakan dalam presentase tertentu dan dilakukan dari periode ke 

periode. 

c. Analisis persentase per komponen, merupakan analisis yang dilakukan 

untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan 

keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. 



32 

 

 

 

d. Analisis sumber dan penggunaan dana, merupakan analisis yang 

dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan 

penggunaan dana dalam suatu periode. Analisis ini juga untuk 

mengetahui jumlah modal kerja. 

e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan analisis yang 

digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan 

penggunaan uang kas dalam suatu periode. 

f. Analisis rasio, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos 

antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

g. Analisis laba kotor, merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. 

h. Analisis titik pulang pokok/ analisis break event point, tujuan dari 

analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan 

atau produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.  

2.2.5 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan 

2.2.5.1 Pengertian Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan metode yang umum dilakukan 

untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Rasio keuangan 

merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan seberapa besar 

tingkat kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya perhitungan rasio-

rasio keungan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa 

lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Menurut Harahap 

(2008: 297-299) dalam Machrus (2013) adalah angka yang diperoleh dari 
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hasil perbandingan antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti), 

misalnya: antara hutang dengan modal, antara kas dengan total aset, antara 

harga pokok produksi dengan penjualan. 

Menurut Irawati (2005: 22) rasio keuangan merupakan teknik 

analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai 

alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, 

ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu 

dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi. 

Menurut Rahardjo (2007: 104) rasio keuangan diklasifikasikan 

menjadi lima kelompok, yaitu :   

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratios), yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.   

2. Rasio Aktivitas (activity ratios), yang menunjukkan tingkat efektifitas 

penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan.  

3. Rasio Solvabilitas (leverage atau solvency ratios), yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

4. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas (profitability ratios), yang 

menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) 

dibandingkan dengan penjualan atau aktiva.  

5. Rasio Pasar (markets ratios), yang menunjukkan rasio investasi dalam 

surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi. 
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2.2.5.2 Jenis Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut Ang (1997: 182), menyatakan bahwa rasio keuangan 

dikelompokkan  dalam lima jenis yaitu: 

1. Rasio  Likuiditas (Liquidity  Ratio),  rasio  ini  menyatakan  

kemampuan perusahaan  jangka  pendek  untuk memenuhi  obligasi  

(kewajiban)  yang  jatuh tempo. Rasio ini terdiri dari: Current Ratio 

dan Quick Ratio. 

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), rasio  ini menunjukkan kemampuan 

efesiensi perusahaan didalam memanfaatkan harta-harta yang 

dimilikinya. Terdapat berbagai macam rasio aktivitas, antara lain: 

Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover ratio) dan Rasio 

Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio). 

3. Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio),  rasio  ini  menunjukkan  

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban  jangka 

panjangnya. Rasio ini disebut juga leverage ratio. Rasio ini terdiri dari: 

Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio) dan Rasio 

Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio). 

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio), rasio ini menunjukkan  

keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan laba (keuntungan). 

Rasio profitabilitas terdiri dari: Margin Laba Kotor (Gross Profit 

Margin) , Margin Laba Operasi (Operating Profit Margin), dan 

Margin Laba Bersih (Net Profit Margin). 



35 

 

 

 

5. Rasio  Pasar  (Market  Ratio),  rasio  ini  menunjukkan  informasi  

penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio 

pasar terdiri dari: EPS (Earning Per Share). 

2.2.5.3 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2014: 47) manfaat yang bisa diambil dengan 

dipergunakannya rasio keuangan, yaitu: 

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat 

digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi 

dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga 

dan pengembalian pokok pinjaman. 

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi. 

2.2.5.4 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Irham Fahmi (2014: 47) 

analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut: 

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

dibaca dan tafsirkan. 
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2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandardisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time 

series; 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang. 

2.2.5.5 Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisa secara 

rasio keuangan yaitu: 

1. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang 

relative terhadap kondisi suatu perusahaan, dimana rasio-rasio 

keuangan bukanlah merupakan kriteria mutlak. Pada kenyataannya 

analisis rasio keuangan hanyalah suatu titik awal dalam analisis 

keuangan perusahaan. 

2. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan 

awal dan bukan kesimpulan akhir. 
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3. Data angka tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan 

alasan mungkin saja data-data tersebut diubah dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

4. Bersifat artificial maksudnya perhitungan rasio keuangan tersebut 

dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang 

berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi 

dipergunakannya rasio-rasio tersebut. Dimana kadang kala justifikasi 

penggunaan rasio tersebut sering tidak mampu secara maksimal 

menjawab kasus-kasus yang dianalisis. (Irham Fahmi, 2014: 48) 

2.2.5.6 Keterbatasan Rasio Keuangan 

Dalam praktiknya, rasio keuangan memiliki kegunaan yang cukup 

banyak bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, rasio keuangan 

juga digunakan sebagai alat dalam mengetahui kondisi dan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang sesungguhnya, dengan kata lain kondisi 

sesungguhnya yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu terjadi seperti 

yang telah dicantumkan dalam perhitungan yang dibuat atau telah dibuat 

seolah-oleh untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang sedang terjadi 

oleh pihak manajemen. 

J. Fred Weston dalam Kasmir (2016: 117) menyebutkan 

kelemahan rasio keuangan sebagai berikut: 

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi, kemudian data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai macam cara.  

 

 



38 

 

 

 

Misalnya masing-masing perusahaan menggunakan: 

a. Metode penyusutan yng berbeda untuk menentukan nilai 

penyusutan terhadap aktivanya sehingga menghasilkan nilai 

penyusutan setiap periode yang berbeda. 

b. Penilaian atas persediaan yang berbeda. 

2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang 

dilaporkan berbeda pula, (dapat naik maupun turun) tergantung 

prosedur pelaporan keuangan. 

3. Adanya manipulasi data, dalam penyusunan data pihak yang 

menyusun data tidak jujur dalam memasukkan data kedalam laporan 

yang mereka buat, hal tersebut mengakibatkan hasil terhadap 

perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang 

sesungguhnya. 

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain berbeda, misalnya biaya riset dan 

pengembangan, biaya perencanaan pension, merger, jaminan kualitas 

pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. 

5. Penggunaan tahun fiscal yang berbeda, juga dapat menghasilkan 

perbedaan. 

6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut 

berpengaruh. 

7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri 

belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelolah 

dengan baik. 
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Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko kesalahan dalam 

membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian setidaknya hal 

tersebut dapat meminimalkan kelemahan dari adanya perhitungan rasio 

keuangan. 

2.2.5.7 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2012: 46) rasio keuangan dan kinerja 

keuangan perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan 

yang ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya 

masing-masing. Bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan 

yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut 

tidak merepresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan maka 

rasio tersebut tidak akan dipergunakan, karena dalam konsep keuangan 

dikenal dengan nama fleksibelitas, artinya rumus atau berbagai bentuk 

formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti. 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Salah satu tujuan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk 

mencapai sinergi yang positif, sinergi yang lebih besar dibandingkan sebelum 

melakukan kegiatan akuisisi. Sinergi yang terjadi pada perusahaan yang 

melakukan akuisisi dapat tercermin dari kinerja keuangannya yang dapat 

dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan 

sebagai laporan yang mencerminkan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi 

didalam perusahaan.  
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Adapun hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 2.1, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Kinerja Keuangan Perusahaan 

sesudah melakukan akuisisi, 

dilihat melalui: 

Rasio Likuiditas 

Rasio Aktivitas 

Rasio Solvabilitas 

Rasio Profitabilitas 

Rasio Nilai Pasar 

 

Analisis Deskriptif 

 

Industri semen merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Perannya sebagai salah satu komponen utama dalam 

pembangunan infrastruktur dan bangunan menjadikan semen sebagai salah 

satu tulang punggung kemajuan negara. Di lain pihak, kontribusi industri 

semen bagi perekonomian sangat besar karena memberikan multiplier effect 

bagi sektor lain. 

Kinerja Keuangan Perusahaan 

sebelum melakukan akuisisi, 

dilihat melalui: 

Rasio Likuiditas 

Rasio Aktivitas 

Rasio Solvabilitas 

Rasio Profitabilitas 

Rasio Nilai Pasar 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Kesimpulan 

Uji ANOVA 


