
 

 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 
2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Dimana 

dalam proses akutansi tersebut setiap transaksi yang terjadi harus dicatat, 

digolongkan, diringkas dan selanjutnya dilaporkan kedalam suatu bentuk laporan 

yang dinamakan laporan keuangan. Didalam laporan keuangan ini terlihat jelas 

pengaruh dari setiap transaksi terhadap harta, hutang, modal dan pendapatan. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai definisi laporan keuangan berikut ini akan 

dikemukakan beberapa pendapat antara lain : 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2004; 2), dikatakan bahwa : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

Neraca, Laporan laba rugi, Perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara, misalnya ; sebagai laporan arus kas 

atau laporan arus dana), Catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 
 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Myer dalam bukunya 

Financial Statement Analysis dan kemudian dikutip oleh Munawir (2004; 5), 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan, adalah : 

“Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah Neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba/rugi”.    
 

 Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004; 105) adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan adalah catatan yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu saat atau periode tertentu”. 

 

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Laporan keuangan terdiri dari Neraca, dan Perhitungan Laba/Rugi, 



 

 

sedangkan laporan keuangan lainnya merupakan laporan pelengkap yang sifatnya 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. 

 

2.1.2. Arti Penting Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan, diperlukan adanya laporan keuangan dari 

perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan tidak hanya sebagai penguji 

tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan, dimana dengan hasil analisis tadi, pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengambil suatu keputusan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan (IAI; 2004; 2-4) : 

1. Manajemen 

Bagi pihak manajemen, laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban 

atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan guna memimpin 

perusahaan. Analisa atas laporan keuangan perusahaan akan membantu 

manager mengetahui keadaan perkembangan maupun hasil yang dicapai 

perusahaan. 

2. Pemilik Perusahaan 

Bagi pemilik perusahaan laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja 

para karyawan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk       

memperkirakaan keuntungan. 

3. Pemerintah 

Pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

4. Para Investor 

Para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan ditempat mereka 

menanamkan modalnya, yang akan digunakan untuk mengetahui prospek 

keuntungan dan perkembangan perusahaan selanjutnya. Dari analisis laporan 



 

 

tersebut, maka para investor menentukan langkah-langkah yang akan 

ditempuh selanjutnya. 

5. Para Kreditur 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, para kreditur perlu mengetahui terlebih dahulu 

posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan yang kemudian digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. 

6. Karyawan 

Bagi karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka, tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

7. Supplier 

Supplier hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan bisa menjadi 

informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas 

kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi risiko yang 

dimiliki perusahaan. 

8. Peneliti/Akademis/Lembaga Peringkat 

Bagi peneliti maupun akademis laporan keuangan sangat penting, sebagai data 

primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan 

dengan laporan keuangan atau perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan 

dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau 

penelitian yang dilakukan. 

9. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Sekarang ini sudah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan, 

misalnya LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, serikat 

pekerja. LSM ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauhmana 

perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya.  

 



 

 

2.1.3. Tujuan Laporan Keuanga 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2004; 4), tujuan dari 

penyusunan laporan keuangan adalah : 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi”. 

 

2.1.4. Laporan Keuangan 

Dalam melakukan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 

aktifitas, pertumbuhaan, dan produktivitas terhadap laporan keuangan, penting 

bagi seseorang penganalisis untuk memahami bentuk, prinsip penyusunan, serta 

masalah yang timbul dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akutansi, dimana laporan keuangan yang utama 

terdiri dari : 

 

1. Neraca 

 Pengertian neraca menurut Munawir (2004;13) adalah sebagai berikut: 

“Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, yang 

bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu tanggal tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;107) berpendapat bahwa  

“Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi 

keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, 

kewajiban, dan modal pada saat tertentu”. 

 

Neraca merupakan laporan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu : 

aktiva, hutang dan ekuitas, definisi dari masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut : 

a. Aktiva (Assets) 

Pengertian aktiva menurut sofyan syafri harahap (2004; 107) adalah : 

“Aktiva merupakan jumlah harta yang di miliki perusahaan yang 

berperan dalam kegiatan operasi perusahaan”. 



 

 

Dalam pengertian aktiva, tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang 

berwujud saja, tetapi juga termasuk jumlah pengeluaraan-pengeluaraan yang 

belum dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak 

berwujud lainnya misalnya; goodwill, hak patent, hak menerbitkan dan 

sebagainya. 

o Aktiva Lancar (current asset) 

Dalam penyajian di neraca pos-pos aktiva lancar didasarkan urutan 

likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari yang paling likuid 

sampai yang paling tidak likuid. Adapun yang termasuk aktiva lancar 

adalah : 

1. Kas, yaitu uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai oprasi 

perusahaan. 

2. Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang sifatnya sementara dan 

belum dibutuhkan dalam operasi perusahaan, contoh: surat-surat 

berharga, atau marketable sekuritis. 

3. Piutang wesel, yaitu tagihan pada pihak lain yang dinyatakan dalam 

suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang. 

4. Piutang dagang, yaitu tagihan kepada pihak lain akibat adanya 

penjualan barang secara kredit. 

5. Persediaan barang dagangan, yaitu beberapa barang yang dibeli 

perusahaan untuk dijual kembali. 

6. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, biaya 

yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa tau 

prestasi pihak lain yang belum dinikmati perusahaan pada periode 

selanjutnya. 

o Investasi Jangka panjang (long term investment) 

Yaitu penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahan lain dan 

jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi saham, investasi 

obligasi. 



 

 

o Aktiva tetap (fixed asset) 

Yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya Nampak dan 

aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka 

panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan 

habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk 

aktiva tetap diantaranya adalah tanah, gedung, mesin, inventaris, 

kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainya. 

o Aktiva yang Tak Berwujud (intangible asset) 

Yaitu aktiva yang mempunyai substansi fisik dan biasanya berupa hak tau 

hak istimewa yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk 

jangka waktu lebih dari satu tahun, aktiva ini diantaranya adalah: patent, 

goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade mark/trade name (merk/ 

nama dagang), frainchaise dan license (lisensi) 

o Aktiva Lain-Lain (other asset) 

Yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukan kedalam salah satu dari empat 

sub klasifikasi tersebut misalnya, beban ditanguhkan, piutang pada 

direksi, deposito, pinjamaan karyawan. 

 

b. Kewajiban/Hutang (Liabilities) 

Definisi kewajiban menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2004; 13) 

adalah sebagai berikut : 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan 

mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi”. 

 

Sedangkan menurut Munawir(2004 ; 18) adalah sebagai berikut : 

”Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur”. 

 



 

 

Kewajiban juga diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu : 

� Kewajiban Lancar 

Kewajiban yang penyelsaiannya diharapkan dapat menyebabkan arus 

kas keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat 

ekonomi) dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Termasuk 

dalam kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, 

utang gaji dan upah, utang pajak dan utang biaya atau beban lainnya 

yang belum dibayar. 

� Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban yang penyelsaianya diharapkan dapat menyebabkan arus 

kas keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat 

ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam 

kategori kewajiban ini misalnya utang obligasi, dan utang bank atau 

kredit investasi. 

� Kewajiban Lain-Lain 

Kewajiban yang tidak dapat dikategorikan kedalam sub-klasifikasi 

kewajiban tersebut, misalnya utang kepada Direksi, utang kepada para 

pemegang saham 

c. Ekuitas atau Modal 

Modal menurut Munawir (2004 ; 19) mendefinisikan modal sebagai 

berikut: 

“Modal adalah hak/bagian pemilik dalam perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dalam 

perusahaan”. 

Unsur ekuitas ini dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub- 

klasifikasi, yaitu ; 

 

• Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal 

saham (termasuk agio saham bila ada) dan, 



 

 

• Ekuitas yang berasal dari hasil oprasi, yaitu laba yang tidak 

dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden 

(ditahan). 

2. Laporan Laba Rugi 

Pengertian laporan laba rugi menurut Munawir (2004 ; 26) adalah : 

“Laporan Laba Rugi merupakan suatu Laporan yang sistematis 

tentang penghasilan, biaya, yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu”. 

 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang terdiri dari dua bagian utama, 

yaitu : 

a. Pendapatan (Revenue) 

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas, seperti ; penjualan barang dagang, penghasilan jasa, pendapatan 

bunga/dividen, royalti, dll. 

b. Biaya (Expense) 

Biaya adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan 

pada penghasilan. 

  

2.1.5. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

a. Bentuk Neraca 

Menurut Munawir (2004 ; 20) mengatakan bahwa bentuk atau susunan 

dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan, tergantung 

pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk Skontro (Account Form) 

 Yaitu suatu bentuk neraca yang penempatan semua aktiva tercantum 

sebelah kiri (debet) sedangkan kewajiban dan modal tercantum sebelah 

kanan (kredit). Berikut contoh dari neraca yang berbentuk skontro. 

 

 



 

 

Tabel 2.1 

PT. XXX 

Neraca 

Per 31 Desember 20xx 
AKTIVA PASSIVA 

� Aktiva Lancar 

Kas 

Surat Berharga 

Piutang 

Persediaan Barang 

Dagang 

Penghasilan yang masih 

harus diterima 

Persekot Biaya 

Jumlah Aktiva Lancar 

 

� Investasi 

    Saham PT. JKL 

 

 

• Aktiva Tidak Lancar 

Tanah 

Bangunan 

Akum. Peny. Bangunan 

Mesin 

Akum. Peny. Mesin 

Peralatan 

Akum. Peny. Peralatan 

 

 

Total Aktiva 

 

Rp. xx 

Rp. xx 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

Rp. xx+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xx 

Rp.(xx) 

Rp. xx 

Rp.(xx) 

Rp. xx 

Rp.(xx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

 

 

Rp. xxx 

 

 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

 

Rp. xxx 

� Hutang Lancar 

Hutang Usaha 

Wesel Bayar 

Biaya yang masih 

harus dibayar 

Hutang Pajak 

Pendapatan 

Pajak Buruh yang 

belum disetor 

Penerimaan dimuka 

Jumlah Hutang Lancar 

 

� Hutang Jangka Panjang 

Hutang Hipotik 

Hutang Obligasi 

Jumlah Hutang Jangka 

Panjang 

 

 

� Modal 

Modal Saham 

Saldo Laba 

Jumlah Modal 

 

 

Total Passiva 

 

Rp. xx 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

Rp. xx 

 

 

Rp. xx 

Rp. xx+ 

 

 

 

Rp. xx 

Rp. xx+ 

 

 

 

 

 

Rp. xx 

Rp. xx+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

 

 

 

 

Rp. xxx 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

 

 

Rp. xxx 
 

 

2. Bentuk Staffel  (Report Form) 

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas yang 

selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang serta modal. Berikut contoh neraca bentuk vertikal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.2 

PT. XXX 

Neraca 

Per 31 Desember 200x 
AKTIVA 

� Aktiva Lancar 

Kas 

Surat Berharga 

Piutang 

Persediaan Barang Dagang 

Penghasilan yang masih harus diterima 

Persekot Biaya 

Jumlah Aktiva Lancar 

� Investasi 

    Saham PT. JKL 

� Aktiva Tidak Lancar 

Tanah 

Bangunan 

Akum. Peny. Bangunan 

Mesin 

Akum. Peny. Mesin 

Peralatan 

Akum. Peny. Peralatan 

 

TOTAL AKTIVA 
 

PASSIVA 

� Hutang Lancar 

Hutang Usaha 

Wesel Bayar 

Biaya yang masih harus dibayar 

Hutang Pajak Pendapatan 

Pajak Buruh yang belum disetor 

Penerimaan dimuka 

Jumlah Hutang Lancar 

� Hutang Jangka Panjang 

Hutang Hipotik 

Hutang Obligasi 

Jumlah Hutang Jangka Panjang 

� Modal 

Modal Saham 

Saldo Laba 

Jumlah Modal 

TOTAL PASSIVA 

 

 

 

Rp. xx 

Rp. xx  

Rp. xx 

Rp. xx 

Rp. xx  

Rp. xx  

 

 

 

 

 

Rp. xx  

Rp. xx - 

Rp. xx  

Rp. xx - 

Rp. xx  

Rp. xx - 

 

 

 

 

 

Rp. xx  

Rp. xx  

Rp. xx  

Rp. xx  

Rp. xx  

Rp. xx  

 

 

Rp. xx  

Rp. xx  

 

 

Rp. xx  

Rp. xx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xx  

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx  

 

Rp. xx  

 

Rp. xx +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xx  

 

 

 

Rp. xx  

 

 

 

Rp. xx +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx  

 

 

 

 



 

 

b. Bentuk Laporan Laba Rugi 

Bentuk penyajian dari laporan laba rugi yang biasa digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bentuk Single Step 

Bentuk single step yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan 

menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, 

sehingga untuk menghitung rugi/laba bersih hanya memerlukan satu 

langkah yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. 

Bentuk tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

PT. XXX 

Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir tahun 200x 

Pendapatan 

 

Harga Pokok Penjualan 

Beban Operasional 

Beban Non Operasional 

Total Beban 

 

Laba (Rugi) Bersih 

 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx 

Rp. xxx  + 

Rp. xxx 

 

 

 

 

Rp. xxx  - 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 
 

 

2. Bentuk Multiple Step 

 Pada bentuk ini penghasilan bersih (laba) dihitung secara bertahap 

sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua 

penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan kegiataan/aktivitas, 

yaitu kegiatan usaha di luar usaha dan luar biasa. Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.4 

PT. XXX 

Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir tahun 200x 
� Pendapatan 

Penjualan 

Potongan/Retur Penjualan 

Pendapatan Netto 

�  Harga Pokok Penjualan 

Laba Kotor 

� Biaya-biaya Operasi 

Biaya Pemasaran 

Biaya Administrasi & Umum 

Laba Bersih 

� Pendapatan & Biaya Non Operasional 

Pendapatan 

Biaya-biaya 

Laba Bersih Sebelum Bunga & Pajak 

(EBIT) 

Bunga 

Laba Bersih Sebelum Pajak (EBT) 
Pajak 

 

Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

 

 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

Rp. xxx 

  

Rp. xxx 

Rp. xxx 

Rp. xxx 

 

Rp. xxx  - 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

Rp. xxx 

 

 

2.2. Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui posisi dan 

kondisi serta perkembangan keuangan perusahaan. 

2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangaan antara 

 suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat 

analisis berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran kepada 

penganalisis tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan atau koperasi. 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianti (2002 : 52)  mengemukakan 

bahwa : 

“Suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-

unsurnya, menelaah unsur-unsur tersebut, dan menelaah hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 



 

 

pengertiaan dan pemahaaman yang baik dan tepat atas laporan 

keuangaan itu sendiri. Ini berarti para anlaisis laporan keuangan 

dituntut memperoleh pengertiaan yang cukup tentang unsur-unsur 

yang membentuk laporan keuangaan”. 

 

2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisa laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan 

analisa laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar 

ideal. 

5. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

6. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis 

 

2.2.3. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk suatu 

badan atau perusahaan tertentu. 

 Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Ada dua metode analisa 

yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu : 



 

 

1. Analisa Horizontal 

 Analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode  sehingga akan diketahui perkembangan dari pos-pos yang terdapat 

dalam laporan keuangan tersebut. 

2. Analisa Vertikal  

 Analisa yang membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya dalam satu 

periode saja, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada saat itu saja. 

Selain metode analisis terdapat teknik analisis laporan keuangan yang 

biasa digunakan, antara lain : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

 Suatu teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 

dua periode atau lebih. Dari analisa ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Analisis Trend atau Tendensi Posisi Kemajuan Keuangan Perusahaan yang 

Dinyatakan dalam Prosentase (trend percentage analysis) 

 Suatu teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan Prosentase per Komponen (Common Size Statement) 

 Suatu teknik analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

 Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal 

kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu.  



 

 

5. Analisis Sumber Dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis) 

 Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

6. Analisis Rasio 

 Suatu analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca 

atau laporan laba/rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 

 Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break-Even 

 Suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh 

suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi 

belum memperoleh keuntungan 

 

2.3. Analisis Rasio 

2.3.1. Pengertian Analisis Rasio 

 Analisis rasio merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan 

hubungan antar satu pos dengan pos-pos lainnya yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Analisa rasio menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai 

kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan. 

 Menurut Munawir (2004 ; 37) berpendapat sebagai berikut : 

“Suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut”. 

 

Sedangkan Sofyan Syafri Harahap (2004 ; 297) mengatakan bahwa : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”. 



 

 

2.3.2. Penggolongan Angka Rasio 

 Pada dasarnya angka rasio digolongkan menjadi dua jenis, yaitu angka 

rasio berdasarkan sumber datanya dan angka rasio berdasarkan tujuannya. 

1. Analisis rasio berdasarkan sumber datanya, terdiri dari : 

a. Rasio-rasio Neraca (Balance Sheet Rations) 

Rasio yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang 

datanya bersumber dari neraca. 

b. Rasio-rasio Laporan Laba Rugi (Income Statement Rations) 

Rasio yang sumber datanya berasal dari laporan laba rugi.  

c. Rasio-rasio antar Laporan (Interstatement Rations) 

Rasio yang datanya bersumber dari neraca dan laporan laba rugi. 

2. Analisis rasio berdasarkan tujuannya, terdiri dari : 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio yang bertujuan untuk mengukur jumlah kas atau jumlah 

investasi yang dimiliki perusahaan yang dapat dikonversikan atau 

diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan dan 

seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. 

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan 

perusahaan dalam hal pembayaran kewajiban financial perusahaan 

jika perusahaan tersebut dilikuidasi. 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki perusahaan. 

d. Rasio Aktivitas 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui aktivitas dan efektivitas 

perusahaan dalam mengelola aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan penjualan. 

e. Rasio Pertumbuhan/Growth Ratio 

Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pos-pos 

perusahaan dari tahun ke tahun. 



 

 

f. Rasio Produktivitas 

Rasio yang bertujuan untuk menilai tingkat produktivitas dari unit 

atau kegiatan perusahaan. 

 

2.3.3. Pengertian dan Perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 

Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio 

Produktivitas 

 

a. Rasio Likuiditas 

 Pengertian likuiditas menurut S. Munawir (2004: 31) 

 “Rasio yang menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangaan pada saat ditagih, 

perusahaan yang mampu memenuhi kewajibaan keuangannya tepat 

pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid”. 

 

� Current Ratio 

Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara jumlah aktiva 

lancar dengan hutang lancar, rasio ini menunjukan bahwa nilai 

kekayaan lancar (yang segera dijadikan uang) ada sekian kalinya 

hutang jangka pendek. 

 Current Ratio = %100 
 

 
x

sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
 

� Cash Ratio 

 Cash ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas ditambah 

efek (surat berharga) dengan hutang lancar. rasio ini menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang harus segera 

dipenuhi dengan  kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang 

dapat segera diuangkan. 

  Cash Ratio =
sLiabilitieCurrent

efekCash

 

  +
x 100%  



 

 

� Acid Test ratio 

Adalah rasio yang menunjukaan kemampuan aktiva lancar yang paling 

likuid atau aktiva lancar tanpa termasuk inventory mampu menutupi 

hutang lancar   

Acid Test Ratio= %100 
 

 
x

sLiabilitieCurrent

inventoryAssetsCurrent −  

 

b. Rasio Solvabilitas 

 Pengertian solvabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:303) yaitu: 

 “Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi”.  

 

� Debt to Assets Ratio 

Debt to Assets Ratio adalah rasio yang menunjukan seberapa besar 

operasional atau aktiva perusahaan didanai dari hutang atau dari 

kreditur. 

     Debt to Assets Ratio = %100  
 

 
x

AssetsTotal

debtTotal
 

  

� Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. 

      Debt to Equity Ratio = %100  
 

 
x

EquityTotal

debtTotal
 

 

� Long Term Debt To Equity Ratio 

Long Term Debt To Equity Ratio adalah rasio yang menggambarkan 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang jangka panjangnya 

kepada pihak luar. 

      Long Term Debt To Equity ratio = %100  
 

 
x

EquityTotal

debtLongterm
 



 

 

c. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan salah satu alat rasio keuangan yang harus 

diperhatikan perusahaan dalam rangka mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan. 

 Rasio Profitabilitas menurut sofyan syafri harahap (2004:304) adalah 

 “Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada”. 

 

� Return On Investment 

Return On Investment adalah rasio yang menunjukan berapa besar laba 

bersih diperoleh bila diukur dari nilai aktiva. 

 

Return On Investment = %100  
 

  
x

AssetTotal

TaxAfterEarning
 

 

� Return On Equity 

Return On Equity adalah rasio yang menunjukan berapa persen laba 

bersih bila diukur dari modal pemilik. 

 

  Return On Equity = %100  
 

  
x

EquityTotal

TaxAfterEarning
  

 

d. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

perputaran dari aktiva perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan 

penjualan. 

� Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara : 



 

 

  Total Assets Turnover = 
AssetsTotal

SalesNet

 

 
 

 

� Inventory Turnover 

 Inventory Turnover merupakan rasio yang menggambarkan perusahaan 

dalam mengelola persediaan dalam arti perputaran persediaan yang 

akan diubah menjadi penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

   Inventory Turnover = 
entoryAverageInv

Net Sale 
 

� Receivable Turnover 

Receivable Turnover adalah rasio yang mengukur efektivitas 

pengelolaan piutang 

  Receivables Turnover = 
ceivableAverage

SalesNet

Re

 
 

 

e. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk 

menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke 

tahun. Rasio ini terdiri dari : 

� Sales Increase/Kenaikan Penjualan 

 Rasio ini menunjukkan persentase kenaikan penjualan tahun ini 

dibanding dengan tahun lalu. Semakin tinggi semakin baik. Rasio ini 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Sales Increase = 
YearLastSales

YearLastSalesYearThisOfSales

  

     −
 x 100% 

� Net Profit Increase/Kenaikan Laba Bersih 

 Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba 

bersih dibanding tahun lalu. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

NPI = 
YearLastprofitNet

YearLastprofitNetYearThisOfprofitNet

   

        −
x 100% 



 

 

f. Rasio Produktivitas/Productivity Ratio 

 Rasio produktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan peusahaan, Rasio ini terdiri 

dari : 

� Ratio Employees for Sales/Rasio Karyawan Atas Penjualan 

 Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan karyawan 

menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap lebih produktif. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

Employees for Sales Ratio = 
EmployeesTotal

SalesNetTotal

 

  
  

� Ratio Net Income for Employees/Rasio Laba Terhadap Karyawan 

 Rasio ini menunjukkan kemampuan peusahaan menciptakan laba. 

Rasio ini dihitung dengan cara : 

Net Profit for Employees Ratio = 
EmployeesTotal

profitNetTotal

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


