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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini antara lain : 

1. Senny Mapantau (2012), skripsi dengan judul “Analisis Laporan Keuangan 

Berdasarkan Metode Vertikal-Horizontal Dan Rasio Keuangan Untuk 

Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank BUMN (Periode 2008-

2010)”.  

Menjelaskan bahwa hasil penelitian dengan menggunakan analisis vertikal 

menunjukkan bahwa indeks neraca dan laporan laba rugi Bank BUMN sudah 

optimal sedangkan laporan arus kas Bank BUMN cenderung tidak optimal. 

Dengan demikian pihak bank diharapkan lebih memperhatikan arus kas untuk 

meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian dengan menggunakan 

analisis horizontal menunjukkan bahwa kinerja Bank BUMN selama periode 

2008-2010 berfluktuatif. Hasil penelitian selanjutnya dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan berdasarkan tingkat kesehatan BI, menggunakan rasio 

CA-EL untuk melihat kondisi kesehatan bank, menunjukkan rasio CAR, BOPO, 

NPL, dan ROA keempat Bank BUMN dalam kondisi sehat, meskipun pada tahun 

2008 rasio ROA Bank Negara Indonesia berada di bawah standar namun  tahun 

berikutnya rasio tersebut kembali sehat, sedangkan rasio LDR hanya Bank 

Tabungan Negara yang mematuhi standar likuiditas yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sedangkan ketiga bank lainnya berada di bawah standar kesehatan Bank 

Indonesia. Dengan demikian diharapkan Bank Mandiri, BNI dan BRI dapat 

meningkatkan likuiditasnya agar bisa mencapai tingkat kesehatan BI melalui 
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perbaikan-perbaikan infrastruktur khususnya di bidang perkreditan, dan lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi untuk meningkatkan dana pihak 

ketiga. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian kualitatif 

dengan menggunakan analisis horizontal sebagai metode analisis laporan 

keuangan dan teknik analisis rasio keuangan sebagai teknik analisis laporan 

keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

vertikal, teknik rasio keuangan CAMEL. Penelitian ini juga menunjuk Bank 

Mandiri, BNI dan BRI sebagai tempat penelitian. 

2. Muhammad Wahyu Syahputra (2015), skripsi dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Dan Maqashid Syari’ah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 

2011-2014”.  

Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja 

bank umum syariah di Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dengan 

menggunakan teknik CPI (Comparative Performance Index). Penelitian ini juga 

membandingkan kinerja bank umum syariah di Indonesia antara aspek 

profitabilitasnya dengan aspek Maqashid Syari’ahnya melalui nilai CPI tertinggi 

dan Panin Bank Syariah dengan nilai SMI tertinggi, penelitian ini juga membagi 

kinerja profitabilitas dan Maqashid Syari’ahnya. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kinerja 

keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada teknik CPI 

(Comparative Performance Index) Dan Maqashid Syari’ah yang digunakan untuk 

menganalisis.  
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3. Marsel Pongoh (2013), jurnal dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Untuk 

Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources Tbk”.  

Menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana 

kinerja keuangan PT. Bumi Resources Tbk berdasarkan analisis rasio rentabilitas, 

likuiditas dan solvabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

deskriptif kuantitatif menggunakan pengukuran rasio rentabilitas, likuiditas dan 

solvabilitas. Berdasarkan rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan 

berada dalam keadaan baik, meski selama kurun waktu dari tahun 2009-2011 

berfluktuasi. Berdasarkan rasio solvabilitas keadaan perusahaan pada posisi 

solvable, karena modal perusahaan dalam keadaan cukup untuk menjamin hutang 

yang diberikan oleh kreditor. Berdasarkan rasio profitabilitas secara keseluruhan 

perusahaan berada dalam posisi yang baik. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kinerja 

keuangan dan rasio keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan perusahaan 

yang akan dianalisis. 

4. Muhammad Rizal (2017), jurnal dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan PT. 

Garuda Indonesia Tbk”.  

Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Rasio keuangan 

yang dianalisis meliputi Current Ratio (CR), Quick Ratio(QR), Debt Ratio (DR), 

Debt To Equity Ratio (DER), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM), Return On Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE). Data yang 
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digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahun 2011-2015. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis horizontal, yang 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode waktu tertentu. Dari 

analisis data dapat diketahui bahwa rasio likuiditas PT. Garuda Indonesia Tbk 

dilihat dari rata-rata CR dan QR dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah 86,81% dan 

77,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa current ratio dan quick ratio PT. Garuda 

Indonesia Tbk dalam keadaan kurang baik. Rasio solvabilitas PT. Garuda 

Indonesia Tbk dilihat dari rata-rata DR dan DER PT. Garuda Indonesia Tbk dalam 

5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 63,54% dan 183,07%. Kondisi ini 

menunjukkan debt ratio dan debt to equity ratio PT. Garuda Indonesia Tbk dalam 

keadaan kurang baik. Rasio profitabilitas PT. Garuda Indonesia Tbk dilihat dari 

rata-rata Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return On 

Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE) dalam 5 (lima) tahun terakhir 

masing-masing adalah 0,79%, -0,19%, -0,06% dan -2,14 dapat dikatakan kurang 

baik karena berada di bawah standar industri. 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kinerja 

keuangan dengan menggunakan analisis horizontal dan teknik analisis rasio 

keuangan. Sedangkan perbedaanya terletak pada PT. Garuda Indonesia Tbk 

sebagai tempat penelitiannya. 

5. Novi Yanti (2013), jurnal dengan judul “Analisis Kinerja Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI)”.  

Menjelaskan bahwa penelitian merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu 

sumber data yang digunakan dari sumber eksternal dan merupakan data sekunder 

yang berasal dari ringkasan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 
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Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa rasio 

dengan metode horisontal yaitu dengan membandingkan laporan keuangan 

beberapa periode sehingga akan terlihat perkembangan kinerja masing-masing 

bank tersebut. Berdasarkan analisis rasio yang telah dilakukan tersebut yaitu ratio 

permodalan, ratio likuiditas, dan ratio profitabilitas, maka hasilnya menunjukan 

bahwa setiap bank itu berbeda-beda walaupun bank tersebut sama-sama Bank 

Umum Milik Negara (BUMN).   Dimana untuk rasio permodalan kinerja keempat 

bank tersebut yaitu Bank Mandiri (persero) Tbk, Bank BRI (persero) Tbk, Bank 

BTN (persero) Tbk, dan Bank BNI (persero) Tbk adalah baik (sehat) karena nilai 

yang dihasilkan melebihi ketentuan minimum bank yang sehat yaitu minimum 

8%. Untuk rasio likuiditas perkembangan kinerjanya keempat bank tersebut yaitu 

Bank Mandiri (persero) Tbk, Bank BRI (persero) Tbk, Bank BTN (persero) Tbk, 

dan Bank BNI (persero) Tbk juga baik (sehat) yaitu tidak melebih ketetapan yang 

telah ditetapkan BI yaitu kecil dari 110%, akan tetapi pada tahun 2011 kinerja 

Bank BRI kurang sehat karena nilai yang dihasilkan melebihi standar yang telah 

ditetapkan BI. Dan untuk rasio Profitabilitas perkembangan kinerja yang baik 

(sehat) diperoleh oleh Bank Mandiri (persero) Tbk dan Bank BRI (persero) Tbk 

karena nilai ROA yang dihasilkan melebihi standar yang ditetapkan BI yaitu 1,5% 

dan BOPO yang dihasilkan juga dibawah 93,5% sebagaimana telah ditetapkan BI. 

Akan tetapi untuk Bank BTN (persero) Tbk tahun 2008 dan tahun 2009. Dan 

Bank BNI (persero) Tbk tahun 2007 dan 2008, untuk rasio ROA yang 

dihasilkannya kurang baik karena nilai yang dihasilkan kurang dari standar yang 

telah ditetapkan BI yaitu minimum 1,5%. 
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Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode 

analisis horizontal dan teknik analisis rasio. Sedangkan perbedaan penelitian 

terletak pada kinerja perusahaan dan perbankan sebagai tempat penelitiannya. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Analisis Horisontal (Dinamis) 

Analisis horisontal (dinamis) adalah analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Dengan kata lain, 

perbandingan dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama 

(perusahaan itu sendiri) tetapi untuk periode waktu yang berbeda. Melalui hasil 

analisis ini dapat dilihat kemajuan atau kemunduran kinerja perusahaan dari periode 

yang satu ke periode berikutnya. (Hery, 2016) 

Menurut Harapah (2009:227), analisis perbandingan adalah teknik analisis 

laporan keuangan yang dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan secara 

horisontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukan 

informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Indikator 

teori: 

1) Menyajikan laporan keuangan 

2) Membandingkan laporan keuangan satu dengan yang lain. 

Menurut Kasmir (2008:69) menyatakan metode analisis horisontal yaitu 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari analisis ini akan 

terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode berikutnya. Indikator 

teori: 

1) Membandingkan laporan keuangan beberapa periode 

2) Hasil perkembangan laporan keuangan beberapa periode. 
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Menurut Prastowo (2011:59) mendefinisikan metode analisis horisontal 

(dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan 

laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui 

kecenderungannya. Indikator teori: 

1) Membandingkan laporan keuangan beberapa periode 

2) Hasil perbandingan untuk diketahui kecenderungannya. 

Menurut Mastah Bisnis (2020) menjelaskan metode horisontal adalah 

metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. 

Indikator teori: 

1) Perbandingan laporan keuangan 

2) Perkembangan. 

Menurut Novi Yanti (2013:171) menyatakan bahwa metode horisontal 

yaitu dengan membandingkan laporan keuangan beberapa periode sehingga akan 

terlihat perkembangan masing-masing. Indikator teori : 

1) Membandingkan laporan keuangan 

2) Perkembangan masing-masing. 

Dari penjelasan pengertian analisis horisontal menurut para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa analisis horisontal adalah perbandingan laporan keuangan 

beberapa periode sehingga dapat dilihat perkembangan masing-masing laporan 

keuangan di periode-periode tersebut. 
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Disamping metode analisis horisontal, terdapat juga teknik analisis laporan 

keuangan: 

Analisis perbandingan merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan 

cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. (Tinambunan, 

2012) Menurut Soemarso (2005:380) analisis perbandingan merupakan salah satu 

teknik analisis laporan keuangan yang mempunyai makna ataupun dapat 

menjalankan arah perubahan suatu fenomena. Angka-angka dalam laporan keuangan 

akan sedikit artinya bila dilihat secara sendiri-sendiri. Dengan analisa, pemakaian 

laporan keuangan lebih mudah menginterpretasikannya. 

Teknik analisa yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau 

penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode 

lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut 

dengan menggunakan nilai persentase. Data yang disajikan bisa membandingkan 

kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan 

bulan sekarang, atau periode Year to Date periode yang sama tahun lalu dengan 

sekarang. (Rinaldi, 2015) 

Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan matematis antara 

jumlah dengan jumlah yang lain. Penggunaan alat analisis berupa rasio dapat 

menjelaskan penilaian baik buruk posisi keuangan pada perusahaan. (Hidayat, 2014) 

Kasmir (2011:104) mengatakan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen 
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yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat 

berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 

Menurut Harapah (2013:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Sedangkan menurut Jumingan 

(2011:242) analisis rasio merupakan analisis dengan membandingkan suatu pos 

dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama 

guna mengetahui hubungan antara pos tertentu, baik dalam neraca maupun laporan 

laba rugi.  

Tujuan dari analisis rasio adalah untuk dapat menentukan tingkat 

likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu perusahaan 

(profitabilitas), selain itu analisis rasio adalah salah satu teknik dalam menganalisa 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan karena penggunaannya yang relatif mudah. (Hidayat, 2014)  

Menurut Syamsudin (2011:68) rasio keuangan dapat dikelompokan 

menjadi: 

1. Rasio likuiditas yang terdiri dari: net working capital (NWC), current 

ratio (CR), dan quick ratio (QR).  

2. Rasio leverage yang terdiri dari: debt ratio (DR) dan debt to equity 

ratio (DER). 

3. Rasio aktivitas yang terdiri dari: fixed asset turnover (FATO) dan total 

asset turnover (TATO). 
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4. Rasio profitabilitas yang terdiri dari: return on investment (ROI), 

return on equity (ROE), gross profit margin (GPM), dan net profit 

margin (NPM). 

Macam-macam analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

perbankan yaitu: 

1. Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya. Untuk 

menentukan likuiditas perusahaan dipergunakan tiga rasio likuiditas, yaitu: 

(Khairani, 2009) 

a) Quick Ratio (QR) 

Quick ratio adalah rasio cepat yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset 

yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Yang termasuk 

sebagai aset cepat (quick asset) adalah aktiva lancar yang dapat 

dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai 

bukunya. (kho, 2019) Quick ratio dirumuskan sebagai berikut: 

QR 
Cash Assets 

× 100% 
Total Deposit 

b) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga 

semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan 

asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan 
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efektif), dengan meningkatnya bank, maka kinerja bank juga 

meningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR suatu bank 

akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. (Esther Novelina 

Hutagalung, 2011) Loan to Deposit Ratio dirumuskan sebagai 

berikut: 

LDR 
Kredit 

× 100% 
Dana Pihak Ketiga 

c) Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan total aset yang dimiliki. 

(Dewi, 2011) Loan to Asset Ratio dirumuskan sebagai berikut: 

LAR 
Total Loans 

× 100% 
Total Asset 

 (Farah, 2012) 

2. Rasio profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas atau Operating Ratio menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dan sebagainya. Rasio ini mengukur efektivitas pimpinan dalam 

mengelola perusahaan yang tercermin dalam laba yang diperoleh dari 

penjualan. (Yanti, 2013) 

a. Return On Asset (ROA) 

Return On Assets adalah rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan 

seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio 
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profitabilitas, ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset 

yang dimilikinya. (SimulasiKredit.com, 2013) Return On Asset 

dirumuskan sebagai berikut: 

ROA 
Laba sebelum pajak 

× 100% 
Rata-rata total aset 

b. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam 

rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba 

bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. (Utami, 2019) 

Return On Equity dirumuskan sebagai berikut: 

ROE 
Laba setelah pajak 

× 100% 
Rata-rata total ekuitas 

c. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap 

pendapatan operasional, marjin laba bersih ini menunjukan 

proporsi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya 

terkait. Net Profit Margin ini sering disebut juga dengan Profit 

Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). (Kho, 2018) 

Net Profit Margin dirumuskan sebagai berikut: 

NPM 
Net Income 

× 100% 
Operating Income 
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d) Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

Beban operasional/pendapatan operasional adalah rasio yang 

membandingkan beban operasional dengan pendapatan 

operasional, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional agar 

tidak membengkak. Semakin besar nilai BOPO, maka semakin 

tidak efisien manajemen bank dalam mengelola beban 

operasionalnya. BOPO yang cenderung menigkat terus 

mengindikasikan manajemen bank tidak mampu memaksimalkan 

pendapatan lebih besar demi mengcover biaya-biaya 

operasionalnya. (Heze, 2018) Rasio BO/PO dirumuskan sebagai 

berikut: 

Total Beban Operasional 
× 100% 

Total Pendapatan Operasional 

(Farah, 2012) 

3. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya 

jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan 

usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. 

(Syahputra, 2015) 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio keuangan yang berkaitan 

dengan permodalan perbankan di mana besarnya modal suatu bank 

akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara 
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efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh 

bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak 

dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya 

secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang 

saham) diharapkan akan semakin meningkat demikian juga 

sebaliknya. (Esther Novelina Hutagalung, 2011) Capital Adequacy 

Ratio dirumuskan sebagai berikut: 

Modal 
× 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio adalah salah satu rasio leverage yang dapat 

menunjukan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Karena DER juga menunjukan seberapa besar 

struktur finansial perusahaan berasal dari utang, maka tinggi 

rendahnya DER juga menggambarkan besar kecilnya jumlah utang 

dalam perusahaan. Utang perusahaan tersebut diharapkan dapat 

digunakan untuk menambah dana perusahaan guna memperluas 

kegiatan operasionalnya. Rasio yang tinggi berarti perusahaan 

menggunakan utang tinggi, dan akan meningkatkan rentabilitas. 

Rasio utang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan pada lingkungan stabil. Karena dengan utang yang 

tinggi bank dapat menyalurkan ke sektor pembiayaan yang banyak, 

sehingga bank memperoleh pendapatan dan dapat meningkatkan 

profitabilitas. (Priyono, 2009) Debt to Equity Ratio dirumuskan 

sebagai berikut: 
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DER 
Jumlah Utang 

× 100% 
Jumlah Modal Sendiri 

Analisis laporan keuangan berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan menjadi lebih bermakna, 

laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya 

sehingga perlu dilakukan analisa laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2010;35) analisis laporan keuangan adalah analisis 

laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan 

dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan 

hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Harapah 

(2009:190) analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang 

bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain 

baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengelola lebih lanjut laporan 

keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisa trend akan diperoleh 
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prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Hasil analisa 

laporan keuangan ini akan membantu analisa menginterpretasikan berbagai 

hubungan kunci antara pos laporan keuangan dan kecenderungan yang dapat 

dijadikan dasar dalam menilai potensi kebersihan perusahaan di masa mendatang. 

Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan 

keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut 

dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tetap atas 

laporan keuangan itu sendiri. 

Menganalisa laporan keuangan berarti menilai perusahaan, baik secara 

internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam 

industri yang sama. Hal ini berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan 

mengetahui seberapa aktif operasi perusahaan telah berjalan. Analisa laporan 

keuangan sangat berguna tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi 

investor dan pemangku kepentingan lainya. 

Analisa laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para 

pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui 

informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisa laporan keuangan dapat 

membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada 

kemudian membuat keputusan yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Analisa laporan keuangan juga berguna 

bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. 
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Secara umum, tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan 

keuangan adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai selama beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di 

masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. 

6. Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil 

yang telah dicapai. 

Di sisi lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983) 

adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis dilakukan dengan melihat secara kritis data-data yang 

terkandung dalam laporan keuangan untuk kepentingan pemilihan 

investasi atau kemungkinan merger. 

2. Forecasting 

Analisis dilakukan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang. 
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3. Diagnosis 

Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi dalam perusahaan, baik dalam manajemen operasi, 

keuangan, ataupun masalah lainnya. 

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, kinerja 

operasional, tingkat efisiensi, dan lain sebagainya. 

5. Understanding 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang 

ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih bermakna. (Hery, 2016) 

2.2.2 Kinerja Keuangan 

Memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang 

baik maka ada penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk 

melihat badan usaha atau perusahaan tersebut telah menjanlakan suatu kaidah-kaidah 

manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan salah satunya dengan melihat 

sisi kinerja keuangan (financial performance). Kinerja keuangan dilihat pada laporan 

keuangan yang dimiliki perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan itu 

tercermin dari informasi yang diperoleh pada neraca (balancsheet), laporan laba/rugi 

(income statement), dan hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguatan 

penilaian kinerja keuangan tersebut. (Hidayat, 2014) 

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 
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individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan 

dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau 

kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur 

keberhasilan. (Moeherino, 2014) 

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang 

telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. (Widyawati, 2019). 

Menurut Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik 

dan benar. Indikator teori:  

1) Kegiatan perusahaan  

2) Prospek perusahaan 

3) Peraturan baik dan benar mengenai pelaksanaan keuangan 

Menurut Munawir (2010:30) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah 

satu diantara dasar penilaian kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan 

sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat 

melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Indikator teori: 

1) Penilaian perusahaan 

2) Kondisi perusahaan 

3) Prestasi perusahaan 
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Menurut Subramanyam dan Wild (2013:101) menyatakan bahwa kinerja 

keuangan adalah pengakuan pendapatan dan penggantian biaya yang menghasilkan 

laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. 

Indikator teori: 

1) Laba perusahaan 

2) Evaluasi perusahaan 

Menurut Barlian (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah 

prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas 

produksi dari sumber daya yang tersedia. Indikator teori: 

1) Prospek masa depan 

2) Pertumbuhan 

3) Penilaian perusahaan 

4) Pengukuran perusahaan 

Menurut Menteri keuangan RI berdasarkan keputusan No. 

740/KMK.00/1989 tanggal 28 juni 1989, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Indikator 

teori: 

1) Prestasi perusahaan 

2) Cerminan keadaan perusahaan 
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Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menyatakan bahwa kinerja 

keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan 

sumber daya yang dimiliki. Indikator teori: 

1) Kemampuan pengelolaan perusahaan 

2) Sumber daya perusahaan 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka pengertian kinerja keuangan 

adalah analisis yang digunakan untuk mengukur dan melihat hasil dari kinerja 

keuangan perusahaan agar bisa di ambil suatu keputusan. 

Selanjutnya fungsi kinerja keuangan, fungsi kinerja keuangan sangat 

penting untuk diketahui diantaranya: 

1) Untuk dapat mengukur pencapaian yang dicapai oleh suatu organisasi 

dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatannya. 

2) Pengukuran kinerja juga bisa dipergunakan sebagai penilai kontribusi 

bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

3) Dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi perusahaan 

untuk masa depan. 

4) Memberikan instruksi dalam membuat keputusan dan kegiatan 

organisasi secara umum dan divisi bagian dari organisasi pada 

khususnya. 

5) Sebagai dasar untuk bisa menentukan kebijakan investasi dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. (Ekonomi, 2019) 
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Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Munawir (2010:31) 

menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan : 

1) Mengetahui tingkat likuiditas, menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera 

diselesaikan pada saat ditagih. 

2) Mengetahui tingkat solvabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Mengetahui tingkat rentabilitas, atau yang sering disebut dengan 

profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

4) Mengetahui tingkat stabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat 

pada waktunya. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, 

karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola 

dan mengalokasikan sumber dananya. Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja 

adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. (Yanti, 2013) 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk melihat proses analisis horisontal yang akan dilakukan pada laporan 

keuangan perusahaan BTPN Syariah penulis mengemukakan dan menetapkan 

kerangka pikir sebagai berikut: 

Bagan I 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2019. 

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik suatu 

proposisi sebagai  berikut: 

Kinerja keuangan perusahaan perlu diukur dan dievaluasi untuk menentukan 

sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuanya setelah go 

public. Dalam hal ini peneliti perlu menganalisis laporan keuangan BTPN Syariah 

dengan menggunakan analisis horisontal beserta indikator membandingkan laporan 

keuangan beberapa periode dan hasil perkembangan laporan keuangan beberapa 

periode, dimana nantinya melalui pengukuran ini diharapkan akan menghasilkan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan sehingga kinerja tersebut bisa 

BTPN Syariah 

Laporan Keuangan 

Tahunan 

Analisis Horisontal 

Hasil Kinerja Keuangan 

Membandingkan laporan 

Keuangan beberapa Periode 

Hasil Perkembangan Laporan 

Keuangan Beberapa Periode 
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diukur, diamana dari hasil pengukuran tersebut dapat diperoleh kesimpulan hasil dari 

kinerja keuangan BTPN Syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


