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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Yuli Orniati (2009) 
Penelitian oleh Yuli Orniati mengenai “ Laporan Keuangan sebagai Alat 

untuk Menilai Kinerja Keuangan “ . Kesimpulan dari penelitian dari adalah untuk 

mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 

a. Analisis likuiditas menunjukkan adanya peningkatan, yang 

membuktikan adanya peningkatan proporsi aktiva lancar dibandingkan 

dengan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan 

b. Analisis solvabilitas diperoleh jumlah modal pinjaman yang dilakukan 

perusahaan selama tahun 2005 – 2007 mengalami penurunan atas 

prosentase jumlah utang, sehingga terjadi peningkatan atas kemampuan 

untuk menghasilkan keuntungan perusahaan 

c. Berdasarkan rasio aktivitas, diidentifikasi perusahaan belum maksimal 

dalam menagih piutang yang dimiliki dan bahwa perusahaan kurang 

mampu dalam mengelola piutang yang harus ditagih 

d. Rasio profitabilitas diperoleh besaran net profit margin mengalami 

penuruanan, yang kemudian akan menurunkan kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah dimana keduanya menggunakan 

rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan sampel yang 

digunakan penelitian dimana pada penelitian terdahulu menggunakan PT. Wira 

Jatim Group Pabrik Es Batek Malang periode 2005 – 2007, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia dan Singapura periode 2008 – 2010. 

  

2.1.2 Didi Achjari & Sri Suryaningsum (2008) 
Penelitian oleh Didi Achjari & Sri Suryaningsum mengenai “ Kinerja 

Keuangan Perusahaan Teknologi dan Telekomunikasi : Komparasi Empiris Antar 

Negara-Negara ASEAN ”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perusahaan 

teknologi dan komunikasi di enam Negara ASEAN secara umum menunjukkan 

likuiditas dengan proksi current ratio dan solvensi memiliki indikator sangat 

sehat, serta profitabilitas internal memiliki indikator sehat.  

Penelitian ini menganalisis profil industri dengan terlebih dahulu melakukan 

perhitungan likuiditas, solvensi, profitabilitas total, dan profitabilitas internal 

perusahaan-perusahaan teknologi dan telekomunikasi di enam Negara ASEAN 

(Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam). Kemudian 

dilakukan perhitungan statistik deskriptif untuk mndapatkan mean tiap indikator 

kinerja keuangan (kinerja keuangan jangka pendek, kinerja keuangan jangka 

panjang, kemampuan menghasilkan laba berdasarkan semua potensi yang dimiliki 

perusahaan, dan kemampuan menghasilkan laba berdasarkan kemampuan internal 
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perusahaan). Setelah itu, dilakukan pengujian ANOVA untuk menjustifikasi 

apakah kinerja keuangan diukur sama atau berbeda antar Negara. Selanjutnya data 

diuji dengan menggunakan paired sample t-test dengan confindence interval 95% 

. Penanganan missing values dengan metode exclude causes analysis by analysis 

yang berarti masing-masing kasus diuji berdasarkan jumlah terendah 

pasangannya, metode ini dipilih dengan tujuan agar junlah pasangan dalam t-test 

adalah sama dan seimbang serta mengingat jumlah pasangan yang diuji memiliki 

jumlah yang besar. 

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah meneliti pengukuran kinerja 

pada perusahaan telekomunikasi, sedangkan perbedaannya terletak pada sampel 

perusahaan yang diteliti dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel 

Negara ASEAN sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia dan Singapura serta dalam penelitian ini tidak 

menggunakan alat uji, hanya terbatas pada analisis deskriptif saja. 

2.1.3 Agunan P. Samosir (2003) 

Penelitian yang dilakukan oleh Agunan P. Samosir meneliti tentang “ Analisis 

Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan sebagai Bank Rekapitalisasi “ . 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pemerintah menyangkut 

restrukturisasi Bank Mandiri setelah melakukan merger. Langkah – langkah yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah : 

1. Mengidentifikasi Bank Mandiri sebelum dan setelah melakukan merger 

melalui kinerja keuangannya 
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2. Menganalisis efisiensi Bank Mandiri dibandingkan dengan Bank BUMN 

lainnya. 

Hasil analisis terhadap kinerja keuangan dan tingkat efisiensi Bank 

Mandiri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja usaha Bank Mandiri sebelum merger menunjukkan bank pemerintah 

dalam kondisi tidak sehat. Hasil tersebut tercermin dari tingkat pencapaian 

ROA, ROE, DER, dan DTAR yang menunjukkan bank dalam keadaan 

bangkrut, dimana utang yang dimiliki telah melebihi modal beribu-ribu kali. 

Di samping itu, perbandingan antara utang dan asset dinilai sangat buruk 

dikarenakan jumlah utang yang yang dimiliki tidak dapat dilunasi dengan 

asset yang ada di bank – bank tersebut. 

2. Merger yang dilakukan dengan bank – bank tersebut merupakan alternative 

terakhir yang terbaik dibandingkan dengan likuidasi bank – bank tersebut. 

Tujuan dari merger ini sendiri adalah untuk menghindarkan pengeluaran 

Negara yang lebih besar lagi untuk membayar uang para deposan, mencegah 

terjadinya domino effect seiring krisis ekonomi yang tengah berlangsung dan 

bertambahnya jumlah pengangguran. 

3. Kinerja dari Bank Mandiri setelah merger tidak berdampak positif atau dapat 

dikatakan tidak sehat jika dilihat dari rasio keuangan yang telah dikemukakan 

sebelumnya.  

4. Merger tidak selalu menghasilkan efisiensi, walaupun peningkatan total aktiva 

dapat mencapai skala ekonomis, belum cukup untuk dapat menghasilkan 

efisiensi Bank Mandiri. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal 
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tersebut adalah asset, modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan 

jumlah SDM.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan 

rasio keuangan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan.   

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sample yang 

digunakan adalah perusahaan perbankan sedangkan pada penelitian sekarang 

adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan 

Bursa Efek Singapura. 

 

2.1.4 Tri Yuli Setiyoaji dan Wisnu P. Setiyono (2003) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Setiyoaji dan Wisnu P. Setiyono 

meneliti tentang “ Penilaian Perusahaan dengan Radar Analysis pada Perusahaan 

yang Listing di BEJ ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja 

perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta melalui radar analysis atas 

perkembangan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Variabel – variabel 

yang diteliti adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan analisis rasio 

antara lain, rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan 

menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan periode 2001 – 2003. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

penerapan analisis rasio keuangan dengan metode RADAR untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan belum dapat secara maksimal digunakan di Indonesia. 

Penerapan metode ini mengalami kendala selain karena minimnya literatur 
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tentang analisis radar ini juga karena di Indonesia ada lembaga baik dari pihak 

pemerintahan maupun swasta yang mengalami standar rasio untuk masing – 

masing industri, selain itu analisis rasio dengan menggunakan metode RADAR 

memerlukan data – data internal dari perusahaan yang tidak mudah diakses 

terutama oleh penganalisis eksternal sehingga kesempurnaan penerapan rasio ini 

masih sulit diterapkan.  

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama memprediksi tentang 

kinerja keuangan perusahaan.  

Perbedaan dengan penelitian sekarang ini adalah sampel yang digunakan 

pada penelitian terdahulu adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) tahun 2001 – 2003, sedangkan pada penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan Singapura tahun 2008 – 2010. 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil 

1 Yuli Orniati 
(2009) 

Kinerja 
keuangan  

Analisis rasio 
keuangan 
(likuiditas, 
solvabilitas, 

rasio aktivitas, 
rasio 

profitabilitas) 

Analisis likuiditas 
menunjukkan 
adanya 
peningkatan, 
analisis solvabilitas 
mengalami 
penurunan atas 
prosetase jumlah 
hutang, serta 
berdasar rasio 
aktivitas 
perusahaan belum 
mampu dalam 
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mengelola piutang 
yang harus ditagih, 
rasio profitabilitas 
dimana diperoleh 
dari besaran net 
profit margin 
mengalami 
penurunan 

2 Didi Achjari & 
Sri 

Suryaningsum 
(2008) 

Kinerja 
keuangan 

perusahaan 

Rasio-rasio 
keuangan : 

variabel 
likuiditas, 
solvensi, 

profitabilitas 
total, dan 

profitabilitas 
internal 

Malaysia memiliki 
indikator sangat 
sehat untuk current 
ratio, solvensi, dan 
profitabilitas 
internal. Kondisi 
profitabilitas total 
tidak sehat 
ditunjukkan dengan 
indikator tidak 
sehat dialami oleh 
seluruh kawasan 
ASEAN. Bahkan 
Thailand, indikator 
profitabilitas 
totalnya 
menunjukkan 
sangat tidak sehat. 
Hal ini 
berkebalikan 
dengan Philipina 
dan Vietnam yang 
memiliki indikator 
profitabilitas total 
yang sehat, namun 
current ratio-nya 
memiliki indikator 
tidak sehat. 

3 Agunan P. 
Samosir (2003) 

 

Kinerja bank 
Mandiri setelah 

merger 

Rasio 
keuangan 

bank (ROA, 
ROE, DER 
dan DTAR) 

Kinerja bank 
Mandiri setlah 
melakukan merger 
tidak berdampak 
positif jika dilihat 
dari rasio keuangan 
yang telah 
disebutkan 
sebelumnya. 
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Merger tidak selalu 
menjadikan 
efisiensi dalam 
suatu perusahaan 
walaupun 
peningkatan total 
aktiva mencapai 
skala ekonomis. 
 

4 Pradhono & 
Yulius Jogi 
Christiawan 

(2003) 

 Kinerja 
keuangan 

  Variabel EVA dan 
residual income 
tidak mempuyai 
pengaruh 
signifikan terhadap 
return yang 
diterima oleh 
pemegang saham.  
Variabel earnings 
dan arus kas 
operasi mempuyai 
pengaruh 
signifikan terhadap 
return yang 
diterima para 
pemegang saham. 
Arus kas operasi 
berpengaruh paling 
signifikan terhadap 
return yang 
diterima oleh para 
pemegang saham 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi 

perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk 

melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan 
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tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat 

secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Munawir : 2002) 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing measurement (pengukuran 

kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan 

dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian 

pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 

mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi : 2004). Pengertian kinerja 

menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:111) adalah “Kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atau tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi perusahaan, 

tingkat pencapaian tugas secara actual dan pencapaian misi perusahaan”.  

Pengertian penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:415) adalah “Penilaian 

kinerja adalah penetuan secara periodik efektivitas operasional suatu operasional 

suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya”.  

Menurut Iramani dan Febrian (2005) pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

tiap perusahan, yaitu memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. 

Pengukuran kinerja keuangan berdasar nilai (value based) dapat dijadikan dasar 

bagi manajemen perusahaan dalam pengelolaan modalnya, rencana pembiayaan, 

wahana komunikasi dengan pemegang saham serta dapat digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan insentif bagi para karyawan. (Tunggal 2001 dalam Iramani). 
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2.2.2 Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2002) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya 

b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi 

suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk 

masa yang akan dating 

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya 

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan 

Menurut Mulyadi (2001:415) penilaian kinerja dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

memotivasi karyawan secara maksimal 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian 
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3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai 

kinerja mereka 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan  

2.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2002) adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat 

ditagih 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 
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bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok 

hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden 

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan 

atau krisis keuangan 

2.2.4 Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada periode 

tertentu (sesuai dengan periode akuntansi yang digunakan), dimana menunjukkan 

kondisi keuangan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode 

tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu 

proses pencatatan, yaitu merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan biasanya 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan serta 

laporan dan catatan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari 

laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2000) laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan 

hasil-hail yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan 

suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga 

digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. 

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 
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terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan 

yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi 

dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai 

tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. 

Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu 

ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio 

atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis 

perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu 

membandingkan rasio masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk 

perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

 

 2.2.5 Analisis Rasio Keuangan 

Munawir (2004:37) menyebutkan bahwa analisis rasio adalah suatu 

metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Selama ini yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan adalah rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan seperti : rasio 

profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Pengertian 

rasio menurut Bambang Riyanto (2001:338) adalah: 
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“Rasio adalah perbandingan antara pos-pos dalam neraca itu sendiri 

contohnya perbandingan antara data yang didapat dalam rugi laba, rasio 

merupakan sarana analisis untuk mengetahui kinerja perusahaan serta untuk 

mengetahui hubungan antara pos-pos tersebut”. 

Keown dalam Didi Achjari menyebutkan tujuan dari analisis rasio adalah 

untuk membantu manager financial memahami apa yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan, berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas. Analisis 

rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan saja 

melainkan juga pihak luar dan ini berbeda menurut kepentingan khusus dari 

analisis atau pihak yang berkepentingan. Analisis rasio berguna bagi para analisis 

intern untuk membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil 

operasinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang 

dapat menyebabkan kesulitan keuangan. 

Pada dasarnya analisis rasio biasa dikelompokkan ke dalam lima macam 

kategori, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan 

melihat tingkat aktivitas asset. 
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3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan mengahsilkan laba 

(profitabilitas). 

5. Rasio Pasar 

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai 

buku perusahaan. 

Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan resiko perusahaan pada masa 

mendatang. Faktor prospek dalam rasio tersebut akan mempengaruhi harapan 

investor terhadap perusahaan pada masa-masa datang. 

 
2.2.6 Prosedur Analisis 

Ada beberapa hal yang perlu dilakuakn dan dipahami dalam proses analisis 

yang merupakan proses analisis. Hal yang perlu dipahami oleh analis bahwa 

bagaimanapun kondisi laporan keuangan suatu perusahaan terdapat keterbatasan 

yang perlu dieliminasi agar hasil analisa tidak mengalami pembiasan. 

Tahap-tahap dalam menganalisis laporan keuangan menurut Faisal Abdullah 

(2004:36) adalah : 

1. Review Data Laporan 

Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberikan pengakuan terhadap 

pendapatan dan biaya menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang 

dihasilkan perusahaan. 
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2. Menghitung 

Menghitung dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada atau 

yang dibutuhkan 

3. Membandingkan/Mengukur 

Melakukan perbandingan akan diketahui hasil yang dicapai perusahaan, 

apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan keuangan 

perusahaan terlihat melalui trend dari tahun ke tahun 

4. Menginterpretasi 

Interpretasi merupakan inti dari proses analisa sebagai perpaduan antara 

hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoritik yang berlaku. 

Dengan interpretasi dapat diketahui keberhasilan maupun permasalahan 

yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan 

5. Solusi 

Solusi merupakan langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisa. 

Dengan memahami masalah keuangan yang dihadapi perusahaan maka 

akan dapat ditempuh solusi yang tepat.
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas tentang penilaian kinerja keuangan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan (financial ratio), maka dapat disusun 

kerangka pikir sebagai berikut.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian  

 
Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dijelaskan, bahwa untuk 

menilai kinerja dari perusahaan digunakan alat ukur rasio-rasio keuangan 

yaitu rasio likuiditas, rasio solvensi, rasio pofitabilitas total, dan profitabilitas 

internal. Rasio likuiditas diproksikan dengan current ratio (rasio lancar) 

dimana membandingkan antara aktiva lancar dan utang jangka pendek serta 

rasio quick (rasio cepat) dimana mengeluarkan persediaan barang dari 

kalkulasi current ratio karena persediaan dianggap masih jauh dari pos tunai. 

Rasio Keuangan 

Perusahaan Telekomunikasi 

Kinerja Keuangan 

Likuiditas Solvensi Total 
Profitabilitas 

Profitabilitas 
Internal 
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Persediaan dianggap merupakan asset yang paling tidak likuid hal ini 

berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk menjadi kas, 

yang berarti waktu yang untuk menjadi kas semakin lama, dan juga 

ketidakpastian dari nilai persediaan. Rasio  solvensi diproksikan dengan 

membandingkan antara totak asset dengan total kewajiban. Rasio total 

profitabilitas atau yang juga dikenal sebagai profitabilitas eksternal yaitu 

dengan perbandingan laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Sedangkan 

untuk profitabilitas internal dalam penelitian ini diproksikan dengan 

perbandingan antara laba sesudah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang 

saham. 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dibangun sesuai dengan Machfoedz (1999) 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Kinerja keuangan jangka pendek perusahaan telekomunikasi Indonesia 

dan Singapura lebih rendah daripada kinerja keuangan jangka pendek 

standar untuk tidak mengalami kegagalan keuangan 

H2 : Kinerja keuangan jangka panjang perusahaan telekomunikasi Indonesia 

dan Singapura lebih rendah daripada kinerja keuangan jangka panjang 

standar untuk tidak mengalami kegagalan keuangan 

H3: Kinerja keuangan dalam bentuk profitabilitas perusahaan 

telekomunikasi Indonesia dan Singapura lebih rendah daripada kinerja 

keuangan dalam bentuk profitabilitas standar untuk tidak mengalami 

kegagalan keuangan 

H4 : Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi Indonesia dan Singapura 

dalam hal profitabilitas internal lebih rendah daripada kinerja 

keuangan dalam bentuk profitabilitas internal standar untuk tidak 

mengalami kegagalan keuangan. 

 

 
 
 




