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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Analisis 

 Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

2. Menurut Komaruddin (1994;163) 

 “Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 
menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 
hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 
keseluruhan yang padu.” 
 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa analisis adalah 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau 

komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian 

hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 

Menurut  Harahap (2001;190), jika analisis dikaitkan dengan penggunaan 

laporan keuangan maka pengertian analisis yang digabungkan dengan penggunaan 

laporan keuangan menjadi sebagai berikut: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain 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.” 

  

Dari definisi tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dengan mempelajari 

kembali laporan keuangan lebih mendetail tiap-tiap pos laporan keuangan dan 

memperhatikan hubungan antar komponen laporan keuangan tersebut maka akan 
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sangat membantu para pemakai laporan keuangan untuk menghasilkan keputusan 

yang baik. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak 

yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan 

akuntansi) ini maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi 

atau disebut juga siklus akuntansi. 

 Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, interpretasi, 

dan komunikasi data keuangan. Accounting Principle Board (APB) Statement No. 

4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan 
informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan 
ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan 
keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik 
diantara beberapa alternatif keputusan.” 

 
Dari definisi tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa akuntansi yang 

kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan merupakan 

pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas perusahaan yang telah dipercayakan 

kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan yang tercermin 

dalam laporan keuangan perusahaan, pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari 

kegiatan perusahaan yang mana dapat menggambarkan performa atau kinerja 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

 Ada beberapa pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan oleh 

beberapa orang antara lain: Menurut Siegel yang dialihbahasakan oleh Kurdi 

(1999;185), menjelaskan bahwa: 

“laporan keuangan yang diperlukan adalah neraca, laporan laba rugi, dan 
laporan perubahan posisi keuangan. Ketiganya dapat digabungkan dengan 
laporan pelengkap untuk melukiskan status keuangan atau kinerja 
organisasi.” 
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Menurut IAI (2002;2),  

“laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan 
perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

 
Dari pegertian-pengertian tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa laporan 

keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode 

tertentu, yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 

 

2.2.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2002;2) yang terdiri dari komponen-

komponen berikut ini: 

1. Neraca, 
2. Laporan laba rugi, 
3. Laporan perubahan ekuitas, 
4. Laporan arus kas, dan 
5. Catatan atas laporan keuangan. 

 
Komponen-komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Neraca 

Neraca membantu investor di dalam menilai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Sebagai laporan keuangan, neraca akan memberikan cukup 

informasi yang bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan di dalam 

perusahaan. Setidak-tidaknya neraca akan mampu memberikan informasi tentang 

dua hal yaitu: (1) Likuiditas, dan (2) Fleksibilitas finansial perusahaan, yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk membuat estimasi (prediksi) terhadap keadaan-

keadaan (finansial) di masa yang akan datang. 

 Didalam neraca, rekening-rekening diklasifikasikan sedemikian rupa, 

saling berhubungan diantara satu dengan lainnya. Rekening-rekening Neraca 

dibagi menjadi tiga golongan utama yaitu: 
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1. Aktiva, merupakan jumlah uang yang dinyatakan atas sumber-sumber 

ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berupa uang, barang 

dan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atau pihak tertentu yang 

timbul dari transaksi-transaksi/peristiwa-peristiwa di masa lalu. 

2. Kewajiban, yaitu jumlah uang yang dinyatakan atas kewajiban-kewajiban 

untuk menyerahkan uang, barang dan jasa-jasa kepada pihak lain dimasa 

yang akan datang. Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari transaksi-

transaksi/peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi di masa lalu. 

3. Ekuitas, yaitu sisa hak atas aktiva di dalam perusahaan setelah dikurangi 

dengan seluruh hutang-hutangnya. Hak atas aktiva itu melekat pada para 

pemilik sebagai pihak yang menanggung segala resiko dan ketidak pastian 

akan kegagalan perusahaan baik dibidang usaha maupun pembiayaannya, 

serta segala akibat dari kejadian-kejadian dan keadaan yang menimpa 

perusahaan. Sebaliknya sebagai imbalan atas segala resiko dan 

ketidakpastian yang ditanggungnya, para pemilik merupakan pihak yang 

paling menikmati atas sukses yang dicapai perusahaan. 

Didalam neraca; aktiva, kewajiban dan ekuitas dibagi-bagi lagi menjadi 

kelompok kelompok yang lebih terperinci. Kelompok tersebut sebagian akan 

berbeda pada perusahaan lain. 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai 

unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca 

minimal mencakup pos-pos berikut: 

a. Aktiva berwujud, 

b. Aktiva tidak berwujud, 

c. Aktiva keuangan, 

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Persediaan, 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya, 

g. Kas dan setara kas, 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya, 

i. Kewajiban yang diestimasi, 
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j. Kewajiban berbunga jangka panjang, 

k. Hak minoritas, dan 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi 

apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila 

penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan secara wajar. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan perhitungan laba rugi, adalah suatu laporan atas dasar sukses yang 

dicapai dan kegagalan yang diderita suatu perusahaan di dalam menjalankan 

usahanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laporan perhitungan laba rugi 

merupakan ikhtisar tentang pengaruh-pengaruh finansial dari usaha-usaha yang 

menguntungkan (dan merugikan) selama jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi 

pada hakekatnya menggambarkan dua macam arus yang membentuk laba atau 

rugi, laba terjadi apabila pendapatan dalam suatu periode melampaui biaya-biaya 

yang bersangkutan. Sebaliknya kerugian timbul apabila pendapatan dalam suatu 

periode ternyata lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya yang bersangkutan. 

 Apabila dalam suatu tahun buku perusahaan memperoleh laba itu berarti; 

adanya sukses yang dicapai oleh perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa-

jasa yang dibutuhkan oleh para langganan; bahwa harga dari barang dan jasa 

tersebut diterima dan mampu dibayar oleh langganan; dan dari harga (jual) 

tersebut perusahaan memperoleh margin yang lebih dari cukup untuk menutup 

(semua) biaya usahanya. Secara umum perhitungan laba rugi menyajikan 

informasi untuk: 

1. Menilai keberhasilan operasi perusahaan, dan efisiensi manajemen didalam 

mengelola kegiatan-kegiatan operasinya. 

2. Membuat estimasi (taksiran) jumlah laba dimasa yang akan datang, sebagai 

akibat keberhasilan (sukses) operasi perusahaan. 

3. Menilai rentabilitas atau profitabilitas dari modal yang ditanamkan oleh para 

pemilik perusahaan. 
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4. Menentukan apakah modal yang ditanamkan oleh para pemilik, dikelola dan 

dilindungi keamanannya oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. 

Berdasarkan Pendekatan Transaksi (transaction approach) isi dari laporan 

laba rugi dinyatakan matematis dimana Laba adalah didapat dari Pendapatan 

dikurangi Biaya. 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang 

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara 

wajar selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan laba rugi minimal 

mencakup pos-pos berikut: 

a. Pendapatan, 

b. Rugi laba perusahaan, 

c. Beban pinjaman, 

d. Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas, 

e. Beban pajak, 

f. Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan, 

g. Pos luar biasa, 

h. Hak minoritas, 

i. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan. 

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi 

apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila 

penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan 

secara wajar. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 
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c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan arus kas 

Sebuah laporan arus kas akan disajikan untuk setiap periode akuntansi 

dimana hasil-hasil operasi juga disajikan. Laporan arus kas dibuat dengan berbasis 

pada kas dan bukan berbasis aktual, seperti dalam neraca dan laba rugi. Laporan 

arus kas membantu para pemakainya untuk melihat bagaimana neraca perusahaan 

berubah dari awal, hingga akhir periode akuntansi. 

 Manfaat laporan arus kas bagi pemakai  adalah dapat menyajikan 

informasi likuiditas, kemampuan operasi, dan fleksibilitas keuangan. sementara 

untuk pemakai eksternal secara khusus dapat membantu untuk menetapkan: 

1. Kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan arus kas positif di 

masa depan. 

2. Kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan 

membayar dividennya. 

3. Kebutuhan sebuah perusahaan akan pembiayaan eksternal. 

4. Selisih antara laba bersih sebuah perusahaan dengan penerimaan dan 

pembayaran kas bersangkutan. 

5. Aspek kas dan non-kas dari transaksi investasi dan pembiayaan perusahaan 

selama periode akuntansi. 

Dalam laporan arus kas, arus kas mencakup “kas dan ekuivalen kas” ekuivalen kas 

merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid, seperti rekening 

perbendaharaan, surat komersial, dana dari pasar uang. Setiap saat mereka harus 

bisa dikonversikan kedalam sejumlah kas tertentu dan masa jatuh temponya 
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singkat dimana hal ini menunjukkan kecilnya resiko perubahan nilai karena 

perubahan tingkat bunga. 

Metode yang digunakan dalam melaporkan arus kas yang umum adalah 

metode tidak langsung dengan membaginya menjadi tiga kategori:  

1. Arus kas dari kegiatan operasi, 

2. Arus kas dari kegiatan investasi, dan  

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang 

tak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  

 

2.2.3 Arti Penting Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan, oleh karena itu akuntansi dinamakan bahasa bisnis. 

 Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu 

sangatlah penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan keuangan 

perusahaan tersebut. Informasi ini bisa diperoleh melalui laporan keuangan 
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perusahaan yang bersangkutan, yang merupakan produk dari sistem akuntansi 

sebagai realisasi fungsinya sebagai penyedia jasa informasi keuangan yang relevan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern adalah pihak yang berada 

didalam perusahaan, seperti pemilik perusahaan, para manajer, dan lainnya. 

Sedangkan pihak ekstern adalah pihak yang berada diluar perusahaan tetapi 

memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti investor, kreditur, bankir dan 

pemerintah. 

 Melalui analisis laporan keuangan akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek, maupun jangka 

panjang, mengukur struktur modal, distribusi aktiva, likuiditas, profitabilitas, serta 

nilai buku per lembar saham. 

 Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena laporan keuangan yang 

disusun perusahaan masih bersifat umum dan ditujukan bukan hanya untuk 

melakukan interpretasi dan analisis. Dalam melakukan analisis laporan keuangan 

diperlukan teknik atau metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah dengan 

teknik analisis Common Size Financial Statement. Menurut Harahap (1998;248), 

analisis Common Size Financial Statement adalah analisis yang dilakukan dengan 

merancang sebuah tabel perbandingan pos-pos dalam laporan keuangan dan 

menganalisisnya. 

 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

 Mengenai tujuan pelaporan keuangan dapat kita lihat melalui beberapa 

pendapat seperti yang ada dibawah ini: 

1. Menurut Harahap (2001;133) menjelaskan bahwa APB Statement No. 4 

(AICPA), menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya 

menjadi dua: 

a. Tujuan umum 
 “Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.” 
b. Tujuan khusus 
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 “Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 
proyeksi laba, perubahan kekayaan, serta informasi lainnya yang relevan.” 

 
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 12-

14, IAI (2002;4) 

  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. 

  Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak 
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 
menyediakan informasi non keuangan. 

  Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 
(Stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 
dilakukan atau dipertanggungjawabkan, manajemen berbuat demikian agar 
mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin 
mencakup, keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam 
perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 
manajemen. 

 
Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas ( dan setara kas), dan waktu serta keputusan dari hasil 

tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas, perusahaan dalam 

mengasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas 

investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. Selain 

berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan 
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setara kas), informasi juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam 

memanfaatkan arus kas tersebut. 

Selain untuk tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan 

apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 

dipertanggungjawabkan, manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, keputusan untuk 

menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, 

kreditur (pemberi pinjaman), pemasok, kreditur usaha lainnya., pelanggan, 

pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan shareholders 

(para pemegang saham). 

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan IAI (2002;2) 

para pemakai laporan keuangan adalah: 

a. Investor 
b. Kreditur (pemberi pinjaman) 
c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 
d. Shareholders (para pemegang saham) 
e. Pelanggan 
f. Pemerintah 
g. Karyawan 
h. Masyarakat 

 
Para pemakai laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan sebagai berikut: 

a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap  yang melekat dan hasil pengembangan 

dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual 

investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 
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memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar deviden. 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 

d. Shareholders (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan berikutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan 

nasional dan statistik lainnya. 

g. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi 

yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan 
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perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko, maka ketentuan 

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Mengenai sifat laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan I 

(1993;3) menyebutkan bahwa laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pihak-pihak tertentu saja. Agar laporan keuangan lebih bermanfaat bagi 

pihak-pihak tertentu yang berkepentingan maka harus dilakukan analisis dan 

interpretasi terlebih dahulu. Interpretasi laporan keuangan adalah menghubungkan 

angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya 

dengan keputusan usaha yang akan diambil, dari hubungan ini dapat dilakukan 

penilaiaan terhadap perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan untuk pengambilan keputusan. 

 Menurut IAI dalam Harahap (2001;24) sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan adalah: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atau kejadian 
yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 
satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja, misalnya untuk 
pajak, bank dan lainnya. 
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3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari  penggunaan taksiran 
dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 
penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 
tidak dilaksanakan jika hal itu dianggap tidak material atau tidak menimbulkan 
pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila 
terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 
penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 
bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 
peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). (substance over 
form). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 
pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 
dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 
menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 
kesuksesan suatu perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan 
umumnya diabaikan. 

 
Dari beberapa defenisi tersebut data kita ketahui bahwa laporan keuangan 

ternyata memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yang bisa saja dijadikan 

celah untuk melakukan kecurangan bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu dapat 

diketahui juga bahwa laporan keuangan sebaiknya tidak dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Siegel yang dialihbahasakan oleh Kurdi (1999;185) Analisis 

Laporan Keuangan adalah: 

“Metode yang dipakai oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, 

kreditur, dan manajemen untuk menilai keadaan yang telah lalu, saat ini, 

dan proyeksi masa datang serta kinerja perusahaan.”  

Analisis Common Size merupakan bentuk yang paling biasa dalam analisis 

keuangan. ini menyediakan pengukuran relatif terhadap kondisi dan kinerja 

perusahaan. 
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2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan terdiri dari dua kata, analisis dan laporan 

keuangan. untuk menjelaskan pengertian kata ini maka dapat dilihat dari arti 

masing-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu 

unit menjadi bagian unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah Neraca, 

Laba rugi, dan Arus Kas (Dana).  

 Menurut Harahap (2001;190), ada beberapa pengertian dari analisis 

laporan keuangan yang dijelaskan oleh para ahli antara lain: 

1. Bernstein menjelaskan bahwa pengertian dari analisis laporan keuangan: 
 “Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis 

atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan keuangan 
itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses 
pengambilan keputusan.” 

 “Laporan keuangan ini merupakan kebalikan dari kegiatan pembukuan. Kalau 
proses pembukuan dimulai dari transaksi, dicatat kebuku, diproses dan 
akhirnya menjadi laporan keuangan, maka dalam analisis laporan keuangan 
kegiatan dimulai dari laporan keuangan, ditelusuri kebuku, sampai ke transaksi 
perusahaan.” 

2. Foster mengemukakan pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut: 
 “Mempelajari hubungan-hubungan didalam suatu set laporan keuangan pada 

suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini 
sepanjang waktu.” 

3. Helfert dalam kata pendahuluannya, walaupun tidak merupakan definisi 
eksplisit tetapi terkandung makna bahwa Analisis Laporan Keuangan adalah: 

 “Merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang 
terdapat dalam laporan keuangan.” 

 Ia juga menekankan bahwa 
 “Analisis Laporan Keuangan adalah pada arus dana dalam suatu sistem bisnis. 

Dari gambaran arus dana ini dapt dilihat prestasi perusahaan, proyeksi, 
optimalisasi modal, dan sumber dana perusahaan.” 

 
Dan dari berbagai pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa pengertian 

dari analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu 

saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungannya. 
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2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. secara lengkap kegunaan 

analisis 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 dibalik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat model-model dan 

teori-teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating). 

6. dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain, apa yang yang dimaksudkan dari suatu 

laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara 

lain: 

1) Dapat menilai prestasi perusahaan 

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan 

3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu: 

a. Posisi Keuangan (asset, neraca, dan modal) 

b. Hasil Usaha Perusahaan (hasil dan biaya) 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas 

e. Aktivitas 

f. Rentabilitas dan Profitabilitas 

g. Indikator Pasar Modal 
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4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

5) Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

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

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya 

atau standar industri normal atau standar ideal. 

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

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

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Dari sudut lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dalam 

Harahap (2001;197) adalah sebagai berikut: 

1) Screening 
 Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger 
2) Forecasting 
 Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan sutu 

perusahaan dimasa yang akan datang. 
3) Diagnosis 
 Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 
masalah lain. 

4) Evaluation 
 Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 

efisisensi. 
 

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat diketahui bahwa dengan melakukan 

analisis laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan 

akan menjadi lebih luas, dan dalam hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat 

menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

 
2.3.3 Objek Analisis Laporan keuangan 

 Objek dari analisis laporan keuangan menurut Harahap (2001;198) adalah 

Laporan Keuangan itu sendiri sehingga objeknya terdiri dari: 

1. Analisis Laba-rugi 
2. Analisis Neraca 
3. Analisis Arus Kas 
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Ketiga objek analisis laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Analisis Laba rugi 

Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan 

operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya 

memperoleh laba, efektivitas operasinya. Disini yang menjadi sorotan 

adalah: 

a. Trend Penjualan 

b. Harga Pokok Produksi 

c. Biaya Overhead 

d. Margin yang diperoleh 

 Poin-poin tersebut dapat dibandingkan dengan rata-rata prestasi 

perusahaan sejenis atau perusahaan tertentu yang dianggap sebagai saingan 

atau berprestasi baik. 

 
2. Analisis Neraca 

 Analisis neraca merupakan refleksi dari hasil yang diperoleh perusahaan 

selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan 

dan mencapainya. Disini disorot mutu dan kecukupan aktiva, modal serta 

hubungan ketiganya, apakah ada “overstated”. Dalam analisis kerangka 

neraca dapat juga dirinci dalam analisis modal kerja. Begitu pula dengan 

analisis struktur utang dapat juga dilihat dari laporan neraca. 

 
3. Analisis Arus Kas 

 Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas, dari mana 

sumber kas diperoleh dan ke mana dialirkan. Biasanya dalam laporan arus 

kas, sumber dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber yaitu: 

Operasional, Pembiayaan, dan Investasi. 

Sementara hubungan antara ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi 

yang banyak, misalnya dengan menghubungkan Laba rugi dengan Neraca akan 

diketahui efektivitas sumber kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, 

sumber mana yang efektif dan memberikan sumbangan terhadap perusahaan. 
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2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowo (2002;53) 

adalah: 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 
mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan 
akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar 
belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan 
langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan 
perusahaan. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 
Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 
pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi 
yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend (kecenderungan) 
industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan 
selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan 
pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak, dan 
perubahan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 
posisi manajemen kunci. 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 
Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai 
karakteristik (profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis 
diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara 
menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan 
keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan 
dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan  

4. Menganalisis laporan keuangan 
Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, 
maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada 
dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil 
analisis tersebut (bila perlu disertai dengan rekomendasi). 
 
Dari defenisi yang telah dijelaskan tersebut di atas dapat kita ketahui 

bahwa terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk melakukan analisa 

terhadap laporan keuangan agar memperoleh hasil analisa yang lebih akurat 

mengenai laporan keuangan sehingga dapat mengahasilkan keputusan yang 

handal. 
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2.3.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo (2002;54), secara umum metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis) 
Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang 
dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 
periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 
Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke 
tahun (periode). 

2. Metode analisis vertikal (statis) 
Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan 
dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, 
yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada 
laporan keuangan yang sama pada tahun (periode) yang sama. Oleh karena 
membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan 
keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis 
karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 
tahun (periode) sama. 

 
Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (1995;36) adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 
2. Analisis Tendensi 
3. Analisis Laporan dengan Persentase Per Komponen 
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 
6. Analisis Rasio 
7. Analisis Perubahan Laba Kotor 
8. Analisis Nilai Impas 

 
Jenis-jenis analisis laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan:  

1. Analisis perbandingan laporan keuangan (comparative financial statement 

analysis), adalah metode dan teknik analisis dengan cara 

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan 

menunjukkan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 
b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 
c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 
d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 
e. Persentase total. 
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2. Analisis Tendensi atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

3. Analisis Laporan dengan persentase per komponen (Common Size 

Statement analysis), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, 

juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

pengongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja (cash and fund analysis), 

adalah 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), 

adalah 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 (ratio analysis). Adalah suatu metode 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), adalah 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 Nilai Impas (break even analysis), adalah suatu analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan 

agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisis break even ini juga akan 

diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai 

tingkat penjualan. 
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2.3.6 Kelemahan Analisis Laporan keuangan 

 Dikemukakan oleh Harahap (2001;201), kelemahan analisis laporan 

keuangan antara lain: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 
karenanya harus selalu diingat kelemahan dari laporan keuangan agar 
kesimpulan dari analisis tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. untuk menilai 
suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 
keuangan. tetapi juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 
perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 
perusahaan, dan budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 
kondisi ini dapat berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu 
dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan 
angka, misalnya: 

a. Prinsip Akuntansi 
b. Size atau Ukuran Perusahaan 
c. Jenis Industri 
d. Periode Laporan 
e. Laporan Individual atau Laporan Konsolidasi 
f. Motif perusahaan apakah profit motive atau non profit motive 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing 
perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul 
karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

 
Dari beberapa defenisi yang telah dijelaskan tersebut dapat kita ketahui 

bahwa dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangan terdapat kelemahan-

kelemahan serta hal-hal yang perlu lebih dipahami dari pada laporan keuangan 

yaitu beberapa tambahan ruang lingkup yang mempengaruhi laporan keuangan itu 

sendiri dalam menganalisis laporang keuangan. 

 

2.4 Evaluasi Common Size Financial Statement 

Perbandingan merupakan langkah yang teramat penting didalam proses 

Evaluasi terutama dengan analisis terhadap laporan keuangan. hal ini dapat 

dipahami dari kenyataan bahwa rekening atau saldo suatu rekening didalam 

laporan keuangan itu secara individual tidak memberikan informasi yang berarti, 
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kecuali apabila diperbandingkan dengan data lain yang terdapat dalam laporan 

keuangan yang sama atau data sejenis dalam laporan keuangan yang berbeda. 

Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu studi terhadap 

hubungan dari rekening-rekening didalam laporan keuangan tersebut baik 

hubungan-hubungan struktural maupun hubungan-hubungan trendnya. Oleh 

karena itu didalam analisis laporan keuangan pada garis besarnya, dapat 

digunakan teknik dan alat-alat analisis sebagai berikut: 

1. Cross-Sectional Techniques; yang didalam prakteknya dapat dilaksanakan 

melalui atau dalam bentuk: 

(1) Analisis dalam persentase per komponen (Common Size Statement) 

(2) Analisis Rasio (ratio analysis) 

2. Time-Series Techniques; yang dilakukan dalam bentuk: 

(1) Analisis hubungan trend (trend Statement) 

(2) Analisis dalam persentase per komponen (Common Size Statement) 

(3) Analisis Rasio (ratio analysis) 

 

2.4.1 Pengertian Common Size Financial Statement 

Beberapa pendapat mengenai Common Size Financial Statement 

adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Harahap (1998;249),  

“Teknik Common Size Statement (laporan bentuk awam)  adalah teknik 
analisis yang menggunakan penyederhanaan angka-angka yang 
terdapat dalam laporan keuangan atau bisa juga disebut “pengawaman” 
laporan keuangan. Proses ini juga memerlukan angka dasar yang 
ditetapkan sebagai dasar perhitungan angka konversi.”  
 

2. Simamora (2000;521) dengan pendapatnya mengenai Common Size 

mengungkapkan: 

“Analisis vertikal (vertical analysis) merupakan sebuah teknik untuk 
mengevaluasi data laporan keuangan yang menunjukkan setiap pos 
dalam laporan keuangan dari segi persentase dan jumlah rupiah. Pada 
saat analisis vertikal dipakai untuk perbandingan laporan keuangan dari 
beberapa periode, trend atau perubahan hubungan diantara pos-pos 
lebih mudah diidentifikasi. Laporan keuangan yang hanya dinyatakan 
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dalam persentase saja disebut laporan ukuran bersama (Common Size 
Statement).” 
 

3. Dan terakhir menurut pendapat Prastowo (2002;64) adalah sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan dalam persentase per-komponen (Common Size 
Statement) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan prosen 
atas dasar total kelompoknya. Teknik analisis, dengan cara menyusun 
laporan keuangan seperti ini disebut teknik analisis Common Size dan 
termasuk metode analisis vertikal.” 
  

Dari ketiga definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Common Size 

Financial Statement merupakan sebuah  teknik untuk mengevaluasi data laporan 

keuangan yang menunjukkan setiap pos dalam laporan keuangan dan menyatakan 

masing-masing posnya dalam satuan prosen atas dasar total kelompoknya. 

 
2.4.2 Objek Common Size Financial Statement 

Analisis Common Size ini dilakukan untuk melihat struktur keuangan 

baik dari daftar Neraca, Laba rugi, atau Arus Kas. Untuk melihat struktur 

keuangan ini maka laporan keuangan dikonversikan ke bentuk persentase 

dengan mengaitkan dengan pos penting. Pos penting itu misalnya Penjualan 

untuk Laba rugi, pos Total Aktiva untuk Neraca, dan pos Arus Kas 

Operasional untuk Laporan Arus Kas. Sesuai dengan uraian di atas maka objek 

Common Size Financial Statement seperti yang diungkapkan Harahap 

(1998;250-255) adalah: 

1.  Laba Rugi bentuk Common Size 
Struktur Laba Rugi dapat menunjukkan persentase pos tertentu dari pos 
utama. Misalnya persentase laba bersih dari penjualan, persentase laba 
kotor atas penjualan, biaya operasi, dan sebagainya. Dengan melihat 
persentase ini kita dapat mengetahui struktur Laba Rugi perusahaan 
dan juga bisa dibandingkan dengan struktur perusahaan lain yang 
sejenis atau rasio rata-rata industri. 

2.   Neraca bentuk Common Size 
Struktur neraca dapat melihat persentase pos tertentu dengan pos utama 
lainnya misalnya persentase aktiva lancar dengan total aktiva, aktiva 
tetap, aktiva lain, utang lancar, utang jangka panjang, modal, dan 
sebagainya. 

3.   Laporan Arus Kas bentuk Common Size 
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Struktur arus kas bisa menggambarkan darimana dan kemana kas 
dimanfaatkan selama satu periode tertentu. Biasanya dengan 
mengelompokannya dalam kegiatan operasi, investasi, dan 
pembiayaan. Bentuk awam (Common Size) dari Kas ini masih jarang 
dibaca dalam literatur namun sebenarnya kita bisa buat juga dengan 
menentukan pos yang dianggap penting sebagai dasar perbandingan. 
Misalnya bisa digunakan arus kas dari kegiatan operasi sebagai “basis” 
yang didenominasi menjadi 100%, sehingga arus kas lainnya diukur 
disini. 

 
Dari ketiga uraian mengenai objek Common Size Financial Statement 

dapat kita ketahui bahwa untuk melihat struktur keuangan secara Common 

Size harus dilakukan dengan cara mengaitkan beberapa pos-pos penting dari 

laporan keuangan. Pos penting tersebut adalah Neraca, Laporan laba rugi dan 

Laporan Arus Kas. 

  

2.4.3 Penghitungan Common Size Financial Statement 

Cara penghitungan Common Size dengan persentase per-komponen 

menurut Prastowo (2002;65-67) adalah 

 

Neraca Common Size 

Per 31 Desember 2002 dan 2003 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

TABEL 2.1 

NERACA 
31 Desember Common Size (%) 

2002 2003 2002 2003 

Kas 1.300 1.200 09,29 07,50 

Piutang Dagang 1.200 1.000 08,57 06,25 

Persediaan 2.200 2.600 15,71 16,25 

Tanah 2.300 3.700 16,43 23,13 

Gedung 4.000 4.000 28,57 25,00 

Mesin 4.000 5.000 28,57 31,25 

Akumulasi Depresiasi (1.000) (1.500) (7,14) (9,35) 

Total Aktiva 14.000 16.000 100% 100% 

Utang Lancar 

Utang Jk Panjang 

2.500 2.200 17,86 13,75 

4.500 6.000 32,14 37,50 

Modal 7.000 7.800 50,00 48,75 
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Total Utang dan Modal 14.000 16.000 100% 100% 

Sumber : Contoh Laporan Keuangan PT X 

 

1. Pos-pos didalam Neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu Aktiva dan 

Pasiva. Masing-masing kategori ini (total aktiva dan total pasiva) 

dinyatakan sebesar 100% sedangkan masing-masing pos yang termasuk 

pada masing-masing kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar 

total aktiva atau pasiva (kategori). Jadi pos Kas yang 31 Desember 2000 

bersaldo Rp 1.300,00 bila dinyatakan dalam persentase per-komponen : 

 

             = 
Saldo Kas 

X 100 % 
Total Aktiva 

             = 
Rp 1.300,00 

X 100 % 
Rp 14.000,00 

             = 9,29 % 

Laba Rugi komparatif Common Size 

Per 31 Desember 2002 dan 2003 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

TABEL 2.2 

LABA RUGI 
31 Desember Common Size (%) 

2002 2003 2002 2003 

Penghasilan 150.000 200.000 100,00 100,00 

Harga Pokok Penjualan 50.000 60.000 33,33 30,00 

Laba Kotor 100.000 140.000 66,67 70,00 

Biaya Pemasaran (25.000) (34.000) (16,67) (17,00) 

Biaya Administrasi (20.000) (28.000) (13,33) (14,00) 

Biaya Bunga (10.000) (14.000) (6,67) (07,00) 

Laba Sebelum Pajak 45.000 64.000 30,00 32,00 

Pajak (15%) 6.750 9.600 04,59 04,80 

Laba Bersih 38.250 54.400 25,50 27,20 

Sumber : Contoh Laporan Keuangan PT X 
 

2. Pos-pos dalam perhitungan Laba Rugi dinyatakan dalam persentase per 

komponen atas dasar total penghasilan (Total penghasilan dinyatakan 
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sebesar 100%). Jadi pos harga pokok penjualan 2001 yang bersaldo Rp 

60.000,- bila dinyatakan dalam persentase per-komponen menjadi: 

 

             = 
Saldo Harga Pokok Penjualan 

X 100 % 
Total Penghasilan 

             = 
Rp 60.000,00 

X 100 % 
Rp 200.000,00 

             = 30 % 

Dari neraca yang disusun dalam persentase per-komponen tersebut, 

tampak bahwa selama dua tahun, telah terjadi perubahan pada komposisi, baik 

aktiva (misalnya kas, persediaan) maupun pasiva (misalnya utang jangka 

panjang). Sementara dari perhitungan Laba Rugi, tampak bahwa distribusi setiap 

Rp 1,00 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan, 

meskipun distribusi untuk biaya lainnya (pemasaran, administrasi, dan bunga), 

secara total mengalami kenaikan. 

 
2.5 Kinerja 

 Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan didalam melaksanakan tanggungjawabnya. 

 
2.5.1 Definisi Kinerja 

Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995;503), kinerja adalah: 

“Sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan/kemampuan kerja.” 

2. Berdasarkan Webster New Word Dictionary (1996;103), kinerja adalah: 

“Perfomance is the act performing something done or performed.” 

Dari kedua definisi tersebut diatas, dapat kita ambil pengertian bahwa 

kinerja adalah kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu 

tindakan tertentu. 
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2.5.2 Perbandingan Kinerja Perusahaan 

Salah satu faktor penting yang dapat menjamin keberhasilan 

implementasi strategi perusahaan adalah pengukuran kinerja untuk 

diperbandingkan dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja adalah proses 

untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan, dan 

menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara 

berkesinambungan. 

Prinsip-prinsip pengukuran kinerja menurut Supriyono (1999;420), yaitu: 

1. Konsisten Dengan Tujuan Perusahaan 
2. Memiliki Adaptibilitas pada Kebutuhan Bisnis 
3. Dapat Mengukur Aktivitas-aktivitas signifikan 
4. Mudah Diaplikasikan 
5. Memiliki Akseptabilitas dari Atas ke Bawah 
6. Berbiaya Efektif 
7. Tersaji Tepat Waktu 
 

Dari prinsip-prinsip pengukuran kinrerja di atas, penjelasan yang dirangkum 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsisten dengan Tujuan Perusahaan 

Ukuran-ukuran kinerja harus konsisten dengan tujuan-tujuan 

stakeholders (tujuan-tujuan pihak-pihak internal dan eksternal). Ukuran-

ukuran kinerja perusahaan harus menyediakan keterkaitan antara 

aktivitas-aktivitas bisnis dengan rencana strategi bisnis. Oleh karena itu, 

rencana strategi bisnis harus dinyatakan untuk berbagai hierarki 

manajemen organisasi. 

2. Memiliki Adaptibilitas pada Kebutuhan Bisnis 

Ukuran-ukuran kinerja harus dapat beradaptasi terhadap perubahan 

kebutuhan bisnis maupun dengan berbagai macam tujuan. Jika 

kebutuhan-kebutuhan bisnis berubah maka ukuran-ukuran kinerja juga 

harus diubah. Ukuran-ukuran kinerja harus dikaji ulang dan diurutkan 

seperlunya agar mencerminkan faktor-faktor kunci sukses penting yang 
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relevan. Ukuran-ukuran kinerja yang baru dapat ditambahkan jika 

diperlukan, sedangkan ukuran-ukuran kinerja yang ada harus dikaji 

ulang, dimodifikasi, dikurangi, atau dihapuskan jika perlu. Ukuran-

ukuran kinerja diubah hanya jika kebutuhan-kebutuhan bisnis berubah 

dan bukan karena perubahan gaya manajemen. 

3. Dapat Mengukur Aktivitas-aktivitas Signifikan 

Ukuran-ukuran kinerja harus disusun pada level aktivitas. Ukuran-

ukuran kinerja tersebut harus mencerminkan aktivitas-aktivitas yang 

signifikan bagi perusahaan. Setiap perusahaan harus menentukan 

aktivitas-aktivitas yang signifikannya berdasar pada tujuan bisnisnya dan 

lingkungan beroperasinya. Aktivitas-aktivitas tersebut harus digolongkan 

menjadi dua, yaitu: (1) Aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah, dan (2) 

Aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. 

4. Mudah Diaplikasikan 

Ukuran-ukuran kinerja harus mudah diaplikasikan. Jika aktivitas-

aktivitas signifikan telah diidentifikasikan, maka ukuran-ukuran kinerja 

harus disusun 

dan untuk itulah aktivitas harus mudah dipahami, jumlahnya tidak 

banyak, dan dapat dikuantitatifkan. Banyak ukuran-ukuran kinerja yang 

dapat dinyatakan secara kualitatif dalam ukuran keuangan maupun non 

keuangan. 

5. Mempunyai Akseptabilitas dari Atas ke Bawah 

Perusahaan harus memahami bahwa ukuran-ukuran kinerja berperan 

dalam mempengaruhi atau memodifikasi perilaku para manajer. 

Pendekatan dari atas ke bawah (top down) harus digunakan untuk 

menentukan ukuran-ukuran kinerja yang dapat memotivasi perilaku 

optimal pada semua level perusahaan. Organisasi level bawah harus 

mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang diputuskan oleh manajemen 

puncak dengan mempertimbangkan usulan-usulan atau partisipasi dari 

level bawah. 

6. Berbiaya Efektif 



 38

Informasi mengenai pengukuran kinerja harus berbiaya efektif, tersedia 

saat diperlukan, dan disajikan tepat waktu. Aktivitas tertentu mungkin 

mempunyai hubungan yang rumit dengan: (a) Manusia yang 

melaksanakan aktivitas tersebut, (b) Sistem prosedur yang digunakannya, 

dan (c) Teknologi yang digunakannya. Kondisi ini mengakibatkan 

pengukuran kinerja sulit dilakukan dan memerlukan waktu yang banyak 

dan biaya yang tinggi. 

7. Tersaji Tepat Waktu 

Informasi kinerja harus tersaji tepat waktu dan dalam format yang 

bermanfaat untuk pembuatan keputusan. Informasi kinerja yang 

disajikan terlambat kurang manfaatnya dan kurang memotivasi para 

manajer dan pelaksana yang diukur kinerjanya. Penyajian informasi tepat 

waktu juga harus dihubungkan dengan validitasnya serta manfaat dan 

biayanya. Laporan informasi kinerja yang tepat waktu bermanfaat untuk 

memperoleh umpan balik dan penyempurnaan yang cepat. 

 

2.5.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Supriyono (1999;424) jika didesain dan diimplementasikan 

dengan baik, pengukuran kinerja dapat memberikan manfaat penting pada 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Menelusuri kinerja dibandingkan dengan harapan-harapan para 
konsumen sehingga perusahaan dekat dengan para konsumennya dan 
mendorong semua orang dalam perusahaan terlibat dalam usaha 
memuaskan para konsumennya. 

2. Menjamin keterkaitan antara rangkaian para konsumen internal dan para 
pemasok internal. Keterkaitan ini dapat mengurangi persaingan lintas 
fungsional dalam perusahaan dan dapat meningkatkan kerja sama untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

3. Mengidentifikasikan pemborosan dalam berbagai bentuk (misalnya: 
keterlambatan, kerusakan, kesalahan dan terlalu berlebihan) dan 
mengarah kepada pengurangan atau pengeliminasian pemborosan. 

4. Membuat tujuan strategis lebih kongkrit sehingga dapat meningkatkan 
pemahaman terhadap organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk mengubah perilaku yang mendukung 
pencapaian keselarasan tujuan. 
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6. Memungkinkan keterkaitan antara akuntansi aktivitas dengan ukuran-
ukuran kinerja. Keterkaitan ini bermanfaat untuk: 

a. Menyediakan informasi mengenai biaya aktivitas dan biaya pendek 
serta objek biaya lainnya. 

b. Mengidentifikasikan driver-driver biaya bisnis. 
7. Memusatkan perhatian pada driver-driver biaya. Driver-driver biaya 

dapat menjelaskan faktor sebab-akibat antara aktivitas dan biaya 
sehingga bermanfaat untuk: 

a. Mengurangi jumlah pemasok sehingga aktivitas-aktivitas 
pembelian misalnya waktu dan biaya organisasi dengan para 
pemasok dapat dikurangi. 

b. Mengurangi jumlah komponen dalam suatu produk sehingga 
aktivitas perakitan dapat dikurangi. 

c. Mengurangi jumlah perintah perubahan perekayasaan sehingga 
jumlah aktivitas pengerjaan kembali dapat dikurangi. 

d. Mengurangi waktu setel (setup) sehingga aktivitas setiap mesin 
dapat dikurangi. 

 
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk 

mendapatkan kinerja yang maksimal maka perusahaan harus melakukan 

pengukuran atas kinerja perusahaan. Dengan adanya pengukuran yang baik 

maka perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat seperti yang telah 

diuraikan di atas.  

 
2.5.4 Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Menurut Tugiman (1999;1) terdapat empat cara penilaian kinerja 

perusahaan, yaitu: 

1. Balance Scorecard 
2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 
3. Malcolm Baldridge National QualityAward 
4. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN SK Menteri Keuangan 
 

1. Balanced Scorecard 

Balanced scorecard merupakan contemporary management tool 

yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam 

melipatgandakan kinerja keuangan. 

Balanced scorecard terdiri dari dua kata: (1) Kartu skor (scorecard), 

dan (2) Berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan 

untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat 
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digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh 

personel di masa depan. Melalui skor, skor yang hendak diwujudkan 

oleh personel dimasa depan dibandingkan dengan hasil kinerja 

sesungguhnya. Hasil ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja 

personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua 

aspek keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, 

intern dan ekstern. Balanced scorecard memperluas ukuran kinerja 

kedalam empat perspektif: keuangan, customer, proses bisnis/intern, 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek 

dagang atau identik dengan kemewahan. Namun menurut standar ISO 

8402, mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari barang atau jasa. Dari standar ISO 8402 yang mempengaruhi 

persepsi organisasi terhadap mutu, antara lain sesuai dengan kebutuhan, 

harga, waktu penyerahan produk, dan kemudahan pemilihan. 

3. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

MBNQA merupakan kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara 

menyeluruh yang mencakup seluruh fungsi manajemen, aspek-aspek 

pendekatan, penyebarluasan, dan hasil-hasil usaha, memperbandingkan 

pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

perusahaan terbaik di bidangnya. Kriteria ini sangat berguna untuk 

melakukan penilaian dari perusahaan sendiri dan pelatihan, serta 

merupakan alat untuk mengembangkan kinerja dan proses bisnis. 

4. Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara 

adalah untuk meningkatkan daya efisiensi dan daya saing. 
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2.6 Hubungan Evaluasi Common Size Financial Statement dengan  

Kinerja Perusahaan 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan. 

Performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dan 

hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. 

Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi 

atau analisis terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sehingga pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan 

keuangan perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda. 

 Bernstein (1998;27) menyatakan sebagai berikut: 

“Common size statement are especially useful for intercompany 
comparisons because financial statement of different comnpanies are 
recast in common size format. Comparison of a company’s common size 
statement with competitor’s or industry common size statistic alerts our 
attention to differences in account structure or distribution; the reason for 
this should be explored and understood” 
 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa suatu laporan common size sangat 

berguna dalam membandingkan beberapa perusahaan untuk mengetahui 

kelebihan-kelebihannya dalam bentuk persentase. Perbandingan tersebut dapat 

menggambarkan perbedaan pada struktur akun dan distribusinya pada antar 

perusahaan dalam industri sejenis. 

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Simamora (2000;515) bahwa: 

“Informasi yang muncul dalam laporan keuangan dipakai dalam berbagai 
cara oleh beraneka ragam individu dan entitas. Kalangan investor dan 
kreditor memakainya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan 
memprediksi jumlah dan penentuan waktu arus kas dimasa yang akan 
datang (yakni dividen dan bunga) yang berkaitan dengan investasi mereka. 
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Mereka juga memakai informasi keuangan untuk mempengaruhi dan 
memantau aktivitas-aktivitas manajemen. Untuk membantu dalam 
menafsirkan data bisnis, laporan keuangan biasanya disajikan dalam 
bentuk komparatif yaitu dengan berdampingan untuk dua tahun atau lebih. 
Salah satu bentuk komparatif adalah analisis vertikal common size dan 
analisis horizontal.” 
 

Hal lain yang dijelaskan Prastowo (2002;59) mengenai hubungan kinerja dengan 

penggunaan teknik-teknik analitis dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Berbagai teknik analisis digunakan pada analisis laporan keuangan untuk 
menekankan pentingnya suatu data yang disajikan (secara relatif dan 
komparatif), dan untuk mengevaluasi posisi perusahaan. Analisis laporan 
keuangan merupakan suatu proses penuh pertimbangan (judgement 
process). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi 
perubahan-perubahan pokok (turning point) pada trend, jumlah dan 
hubungan; dan alasan-alasan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-
perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal (early 
warning signal) terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan 
suatu perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan 
melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis.” 
 

Terakhir menurut pendapat Fraser (2001;158) mengungkapkan: 

“Various tools and techniques are used by the financial statement analyst 
in order to convert financial staement data into formats that facilitate the 
evaluation of the firm’s financial condition and performance, both over 
time and in comparison with industry competitors. These include common 
size financial statements, which express each account as a percentage 
from their dominant account.” 
 
Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam menganalisis laporan 

keuangan kita dapat menggunakan beberapa alat untuk mengubah bentuk laporan 

keuangan kedalam format yang lebih mudah untuk diinterpretasikan sehingga 

dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan dan kinerjanya, salah satu alat 

penting yang dipakai adalah common size financial statement yang mengubah 

akun kedalam bentuk persentase dari akun denominatornya (akun terbesarnya). 

Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan 

menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh 

karena itu, manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya 

dari periode ke periode. Dari keseluruhan pernyataan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 
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a. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya 

dari kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu 

dengan cara melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan 

keuangan. 

b. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk membantu mereka 

dalam proses pengambilan keputusan. 

c. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi 

keuangan di masa yang akan datang. 

d. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, perusahaan atau pemakai 

laporan keuangan dapat membandingkan kinerjanya dengan perusahaan 

lain. 


