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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Laporan Keuangan 

Akuntansi kerap disebut sebagai “universal language of business” 

sebutan tersebut tidak berlebihan mengingat akan menjadi sumber informasi 

utama yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai 

informasi tersebut. Agar menjadi efektif, penerima informasi tersebut harus dapat 

mengerti isi atau pesan yang terkandung dalam informasi tersebut. 

Setiap perusahaan yang melakukan proses akan mengakhiri proses tersebut 

pada penyusunan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun oleh 

manajemen perusahaan sebagai alat komunikasi yang dimaksud diatas untuk 

memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Ada beberapa definisi Laporan Keuangan yang dikemukakan oleh para 

ahli, antara lain menurut Kieso dan Wieygant (2004 : 2) memberikan definisi 

untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

“ Financial statement are the principal means through which financial 
information is communicated to those outside an enterprise. These 
statement provide the company’s history quantifield in money term”. 

 

Menurut IAI pengertian laporan keuangan sebagai berikut : 
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“ Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan 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”. 

 

Menurut Munawir (2004:2) pengertian laporan keuangan adalah : 

“ Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 
antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 
tersebut”. 

  

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan 

ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi 

selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Agar dalam melakukan 

analis dan interpretasinya terhadap laporan keuangan itu hasilnya memuaskan, 

perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk laporan keuangan 

untuk dianalisis.  

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari suatu proses pencatatan keuangan diantaranya adalah 

laporan keuangan, laporan keuangan ini merupakan pencerminan dari prestasi 
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manajemen perusahaan pada satu periode tertentu. Selain sebagai alat 

pertanggungjawaban, laporan keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi 

Menurut IAI (2009:4) laporan keuangan bertujuan untuk : 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 
dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 
secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di 
masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non 
keuangan. 

3. Laporan keuangan menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen, 
atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya.” 
 

Menurut Harahap (2004:133)  menggambarkan tujuan laporan keuangan 

dengan membaginya menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan umum 
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 
keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. 

2. Tujuan Khusus 
Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 
proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi 
lainnya yang relevan.” 
 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian 

dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 

yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan profitabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 
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Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

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

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Jadi tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga 

bertujuan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat 

yang dapat ditenttukan, dijelaskan, dan diukur dan penting bagi peran perusahaan 

dalam lingkungan masyarakat.  

 

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Karakteristik kualitatif  yang pokok menurut IAI (2009:7) terdapat empat 

karakteristik kualitatif  laporan keuangan yaitu  dipahami, relevan, keandalan, dan 

dapat diperbandingkan . Keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi 
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dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit dipahami oleh 

pemakai tertentu.  

2. Relevan  

Informasi harus relevan untuk memahami kebutuhan pemakai dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegakan, atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) 

berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang 

dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap 

situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan sama dalam 

penegasan (confirmatoyrole) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang 

bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil 

dari operasi yang direncanakan. 

Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu sering kali digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan 

hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran  

dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, 
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informasi tidak harus dalam bentuk ramalan eksplisit, namun demikian 

kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan 

menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai 

prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan jika pos-pos penghasilan atau beban 

yang tidak biasa, abnormal, dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.  

3. Keandalan 

Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika 

bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat, penyajianya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam 

suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi 

perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, 

meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta kendala dari tuntuan 

tersebut. 

4. Dapat dibandingkan  

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 
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keuangan dari transaksi dan persitiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah 

bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta 

pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat 

mengidentifikasikan perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk 

transaksi serta peristiwa lain yang sama dalan sebuah perusahaan dari suatu 

periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda ketaatan pada Standar 

Akuntansi Keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan, membantu pencapai daya banding. 

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman 

semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan 

Standar Akuntansi Keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan 

kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevan 

dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan 

akuntansi jika ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. 

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan antar periode maka perusahaan perlu menyajikan 

informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan  , ada 4 kendala informasi yang 

relevan dan andal, yaitu  : 
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1. Tepat waktu  

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka 

informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen 

mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antar pelaporan tepat waktu 

dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, 

seringkali perlu sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya 

diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaiknya, jika 

pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan 

mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 

Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, 

kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang 

menentukan.  

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang 

perpasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi 

seharusnya melebihi biaya penyusutannya. Namun demikian, evaluasi biaya 

dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut 

juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati 

manfaat.  

Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang 

menjadi tujuan informasi, misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada 

kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan 

karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya manfaat pada 
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kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusunan Standar Akuntansi 

Keuangan Keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusunandan 

pemakai laporan keuangan harus menyadari kendala ini.  

3. Keseimbangan diantara Karakteristik Kualitatif 

Dalam praktek, keseimbangan atau trade off diantara berbagai karakteristik 

kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai 

suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik dalam berbagai 

kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan professional.  

4. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar 

atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini menangani 

secara langsung konsep tersebut, penerapan karaktersitik kualitatif pokok dan 

standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan 

keuangan yang menggambarkan apa yang ada pada umumnya dipahami 

sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, 

informasi semacam itu. 

Laporan keuangan mempunyai peranan penting bagi banyak pihak, sehingga 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat dibutuhkan. 

  

2.1.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 
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yang dilakukan pihak menajemen yang bersangkutan. Menurut Munawir 

(2004:6) laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 

progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari 

suatu kombinasi antara : 

1. Fakta yang telah dicatat  
2. Prinsip-prinsi dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi  
3. Pendapat pribadi .” 

  

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan terebut 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu menurut 

Munawir (2004:9) mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan Keuangan yang dibuat secara periodic pada dasarnya 
merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 
yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. 

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 
standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai ruoiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu. 

4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai factor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena factor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.” 
 

Menurut Harahap (2004:16) menjelaskan bahwa SAK menggambarkan sifat 

dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 
kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 
dianggap sebagai satu-satunya seumber 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 dan Bank. 

3. Proses Penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 
taksiran dari berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. 
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5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 
ketidakpastian 

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

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 alternative metode dan akuntansi yang dapat 
digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber 
ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

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

Dengan memahami sifat dan keterbatasan laporan keuangan, maka pengguna 

informasi laporan keuangan dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap 

informasi yang diberikan, sehingga kesimpulan yang diambil lebih akurat. 

2.1.5 Laporan Keuangan Sebagai Suatu Informasi 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan 

keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja 

yang membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu 

disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan.  Sebagai suatu sistem informasi, 

akuntansi memproses  data akuntansi  berupa transaksi dan kejadian keuangan 

lainnya. Hasil (output) dari proses  akuntansi adalah informasi akuntansi berupa 

laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai peranan penting karena laporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Investor sebagai pihak pengambil keputusan invetasi membutuhkan 

informasi-informasi yang dimiliki laporan keuangan. Karena informasi-informasi 
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yang disajikan oleh laporan keuangan tersebut mengandung sebuah good news 

atau bad news yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Good news 

merupakan berita baik bagi investor sebagai signal yang baik dalam menentukan 

keputusan investasi. Sedangkan bad news merupakan berita buruk bagi investor 

sebagai signal yang kurang baik dalam menentukan keputusan investasi.  

Dalam fungsi laporan keuangan menurut  Statement of Financial 

Accounting Concept  (SFAC) No.1 menyatakan suatu laporan keuangan 

merupakan informasi penting bagi para pemakainya. Hal tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor 

potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan 

keputusan investasi rasional, kredit dan keputusan sejenis lainnya. 

2) Menyediakan informasi untuk membantu investor dan potensial investor, 

kreditur, dan pengguna lainnya untuk menilai jumlah, waktu dan 

ketidakpastian prospek perolehan kas dari dividen, atau bunga dari 

penerimaan, penjualan, penebusan, atau pinjaman. 

3) Menyediakan informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap 

sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi, kejadian dan lingkungan serta 

klaim yang dapat berpengaruh terhadap sumber daya tersebut. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan 
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ekonomi. Pada sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan 

bukanlah segala-galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut 

laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis trend, akan 

diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Disinilah 

arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan 

Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu 

mengintrepretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di 

masa datang.  

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu, 

analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini maka dapat 

dilihat dari arti masing-masing kata. 

Menurut Harahap (2004:189) pengertian analisis dan laporan keuangan 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil”. 
“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan 
arus kas”. 

Jika kedua pengertian diatas digabungkan maka pengertian analisis laporan 

keuangan menurut Harahap(2004:190) adalah : 
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“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 tepat”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk mencari 

hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam membuat 

keputusan bisnis dan investasi.  

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi, sementara para pemakai 

laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin terjadi di 

masa datang. 

Analisis laporan keuangan dapat diakukan untuk beberapa tujuan. Tujuan dari 

dilaksanakannya analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004:195) yaitu : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih dalam daripada yang terdapat 
dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari 
suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui kesalahn yang terkandung dalam laporan keuangan 



44 
 

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 melahirkan model-
model dan teoti-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediksi, 
peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 
keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu 
laporan keuangan merupakan tujuan analisa 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 atau profitabilitas 
g. Indikator pasar modal 

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 
5) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut criteria 
tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi  
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 di 

masa yang akan datang.”  

Dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan maka akan diperoleh 

semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan perusahaan 

dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dari semua tujuan tersebut, tujuan yang terpenting dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan 

pada dugaan murni, tekanan, dan mempersempit lingkup ketidakpastian pada 

setiap proses pengambilan keputusan.  
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2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Banyak metode dan tekhnik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. 

Metode dan teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Di bawah 

ini akan dijelaskan bagaimana metode dan teknik  yang dilakukan dalam 

menaganalisis laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2004:34),  ada dua metode analisis yang digunakan 

oleh setiap penganalisaan laporan keuangan yaitu analisis horizontal dan analisis 

vertical, adalah sebagai berikut : 

1. Metode Analisis Horizontal (dinamis) 
2. Metode Analisis vertical (statis).” 

Kedua metode analisis laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Analisis horizontal mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode 

analisis dinamis 

2. Analisis vertical yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya 

meliputi satu periode saja yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang 

satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut sehingga 

hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu juga. 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analissa laporan keuangan 

menurut Munawir (2004:36) adalah sebagai berikut : 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 
analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 
dua periode atau lebih, dengan menunjukan : 
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a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 
b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah 
c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 
d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 
e. Prosentase dari total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 
dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu 
metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 
keadaan keuangannya, apakah menunjukan tendensi tetap, naik atau 
bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size 
statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui presentase 
investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 
untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 
perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa 
untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja 
atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 
periode tertentu. 

5. Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash Flow statement Analysis), 
adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 
jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 
penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 
hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 
secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor (gross Proit Analysis), adalah suatu 
analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 
perusahan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba 
kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 
tersebut. 

8. Analisis Break Event, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 
penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 
tersebut tidak mendrita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 
keuntungan.” 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk 

menganalisa laporan keuangan, serta digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 
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diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lain. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah 

untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

2.2.4 Analisis Rasio Keuangan  

Salah satu cara analisis laporan keuangan yang umum digunakan oleh para 

analis adalah analisis rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam nenganalisa 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

karena penggunaanya yang relatif mudah. Menurut Sutrisno (2003:247), jenis 

rasio dikelompokan menjadi : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 
2. Rasio Leverage (Leverage Ratios) 
3. Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 
4. Rasio Keuntungan (Profitability Ratios) 
5. Rasio Penilaian (Valuation Ratios).” 

 
 
 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Likuiditas adalah kemampuan 
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perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus 

dipenuhi. 

Ukuran Rasio likuiditas terdiri dari tiga alat ukur yaitu : 

a. Current Ratio 

Current Ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek.  

b. Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio antara aktiva lancer sesudah dikurangi 

persediaan dengan hutang lancar. 

c. Cash Ratio 

Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva 

lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar.  

2. Rasio Leverage 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Ada lima rasio dalam rasio leverage yaitu 

:  

a. Total Debt to TotalAsset Ratio 

Rasio ini biasanya disebut dengan rasio hutang, yaitu mengukur 

prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. 

b. Total Debt to Total Equity Ratio 

Rasio Hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang 

yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

c. Time Interest Earned Ratio 
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Rasio ini sering disebut coverage ratio merupakan rasio antara laba 

sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 

d. Fixed Charge Coverage Ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban 

tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran 

pinjaman, dan sewa. 

e. Debt Service Coverage Ratio 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban 

tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber dananya. Dalam rasio ini ada empat rasio yaitu :  

a. Inventory Turover 

Persediaan merupakan komponen utama dari barang yang dijual, oleh 

karena itu semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif perusahaan 

mengelola persediaan 

b. Receivable Turnover 

Rasio ini disebut juga perputaran piutang merupakan ukuran efektivitas 

pengelolaan piutang 

c. Fixed Assets Turover 

Rasio ini disebut juga perputaran aktiva tetap yang merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan. 
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d. Total Assets Turnover 

Rasio ini disebut juga perputaran total aktiva yang merupakan ukuran 

efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

4. Rasio keuntungan  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam mendapatkan keuntungan. Rasio keuntungan dapat diukur dengan 

beberapa indikator yaitu :  

a. Profit Margin  

Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai 

b. Return on Asset 

Return On Asset sering juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi. Yaitu 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan semua aktiva yang dimilii oleh perusahaan.  

c. Return on Equity 

Return on Equity sering disebut juga dengan rate of return on Net Worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

modal sendiri, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas 

modal sendiri. 

d. Return On Investment 

Return on Investment  merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. 
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e. Earning Per Share 

Earning Per Share merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. 

5. Rasio Penilaian.  

Rasio-rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan 

nilai pasar agar melebihi biaya modalnya. Rasio penilaian ini terdiri dari  : 

a. Price Earning Ratio 

Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang 

saham 

b. Market to Book Value Ratio 

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar 

dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. 

Sedangkan menurut Munawir (2004:133) ukuran kinerja perusahaan 

dianalisis dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Rasio Profitabilitas 
Mengukur Efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian 
yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

2. Rasio Pertumbuhan 
Mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 
ekonomisnya dalam pertumbuhan perekenomian dan dalam industry 
atau pasar produk tempatnya beroperasi. 

3. Ukuran Penilaian 
Mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar 
yang melebihi pengeluaran kas.” 
  

2.2.5 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio 

Analisis Rasio keuangan memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik 

analisis lainnya, menurut Harahap (2004:298) keunggulan tersebut adalah : 
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1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 
mudah dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri yang lain 
4. Menstandarisasi ukuran perusahaan 
5. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan 

yang lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik 
6. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang.” 

Sedangkan keterbatasan analisis rasio keuangan menurut Harahap 

(2004:299) antara lain : 

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan 
yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa 
bidang usaha 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh 
cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil 
manipulasi 

3. Perbedaaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang 
berbeda 

4. Informasi rata-rata indsutri adalah data umum dan hanya 
merupakan perkiraan.” 
 
 

2.3 Profitabilitas dan Rasio Profitabilitas 

2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

Dalam laporan keuangan memperlhatkan kinerja suatu perusahaan selama 

periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran kualitatif. Melalui analisis 

keuangan dapat diukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Husnan dan Pudhiastuti (2006:72)  mengartikan profitabilitas sebagai 

hasil dari sejumlah kebijakan dan pengambilan keputusan tersebut diukur secara 

kualitatif menggunakan rasio-rasio yang disebut rasio profitabilitas. Dari 

pernytaan diatas dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas memperlihatkan 

keseluruhan keefektivan operasi yang dilakukan perusahaan. 
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2.3.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

Untuk menilai rasio profitabilitas tersebut, ada berbagai macam rasio profitabilitas 

yang dikemukakan oleh berbagai pakar ekonomi dalam berbagai literatur. Berikut 

ini adalah rasio-rasio yang dikemukakan oleh Harahap (2004:201)  yaitu : 

 

a. Gross Profit Margin 

Rasio ini untuk mengetahui persentase dari laba atau kegiatan usaha yang 

murni dari perusahaan yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya-biaya 

personil, biaya kantor, dan biaya overhead lainnya. 

b. Operating Profit Margin 

Rasio ono menghasilkan persentase dari laba murni yang dihasilkan dari 

kegiatan operasi perushaan, setelah mengurangkan seluruh biaya-biaya selain 

Financial and government charges (bunga dan pajak). 

c. Net Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bagi perusahaan yang 

bersangkutan 

d. Return on Equity 

Return on Equity sering disebut juga dengan rate of return on Net Worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal 
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sendiri, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri. 

e. Return On Total Assets 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.  

 

2.3.3 Ukuran ROA 

Untuk menentukan ukuran ROA yang baik dan tidak baik dalam suatu 

laporan keuangan  tergantung besar atau kecilnya rasio tersebut dibandingkan 

dengan rata-rata industri yang dijadikan standar ukuran ROA suatu perusahaan 

sesuai dengan jenis perusahaan tersebut. Menurut ICMD, standar ukuran rata-rata 

untuk ukuran ROA yang baik pada perusahaan manufaktur adalah 7,8%, yang 

artinya menunjukan bahwa laba yang diperoleh dengan menggunakan asset yang 

dimiliki perusahaan adalah 7,8%. 

Rata-rata industri merupakan rata-rata perusahaan yang ada dalam industri. 

Ada beberapa perusahaan yang tidak baik yang dipakai juga untuk perhitungan 

rata-rata industri. Selain itu rata-rata  industri bukan merupakan  standar yang 

selalu baik, yang seharusnya diikuti oeh perusahaan. Karena rata-rata indsutri 

hanya rata-rata perusahaan diindustri. Perusahaan yang ingin sukses biasanya 

harus berada diatas rata-rata industri, bukan sama dengan rata-rata industri. Angka 

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri juga tidak selalu berarti kurang 

baik. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan baik 

buruknya suatu angka.  
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2.3.4 Ukuran ROE 

Return on Equity merupakan  pengembalian atas ekuitas saham biasa 

digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang 

saham. Investor memandang bahwa Return on equity merupakan indikator 

profitabilitas yang penting, karena Return on equity merupakan indikator untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam rangka melakukan tugasnya yakni 

menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi para pemilik modal.   

 
Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2007;74),  

“Return on equity merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan (laba) yang menjadi hak pemilik modal sendiri.”  

 
Sedangkan menurut Sutrisno (2003;61) : 

“Return on equity atau yang sering disebut dengan rate of return on net worth, 

yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh 

perusahaan tersebut.”  

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Return on Equity 

adalah rasio yang digunakan oleh para investor untuk melihat sejauh mana 

perusahaan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Atau 

dengan kata lain, dengan Return on Equity yang tinggi, perusahaan memiliki 

peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham 
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2.4 Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Keuangan 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan aspek 

penting dalam menjaga relevansi dari informasi yang dibutuhkan para pengguna 

laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia  

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menjaga tingkat 

relevansi dari laporan  keuangan, maka laporan keuangan harus disampaikan tepat 

waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa jika terdapat penundaan 

yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu menunjukan bahwa laporan keuangan 

disajikan dalam kurun waktu teratur, untuk memperlihatkan perubahan keadaan 

perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi pemikiran jangka panjang investor 

dan keputusan pemakainya.  

Chambers dan Penman (dalam Hilmi dan Ali : 2008) mendefinisikan 

ketepatan waktu dalam dua cara yaitu : 

1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan 
dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan 

2) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif 
atas tanggal pelaporan yang diharapkan.  

 

Menurut Dyer dan Mc Hugh (dalam Hilmi dan Ali : 2008) ada tiga 

kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan antara lain : 
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1. Preliminary lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 
keuangan sampai penerimaan laporan akhir preleminary oleh bursa. 

2. Auditor’s report lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 
keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 

3. Total lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 
sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 

 

Ketepatan  waktu pelaporan keuangan telah diatur dalam Undang-undang 

(UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental 

lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan 

perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan 

yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 

2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, 

diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan 

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan 

dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 

akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin 

memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang 
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Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa semua perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal 

wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan  

mengumumkannya  kepada masyarakat. Apabila perusahaan tersebut terlambat 

menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Bapepam akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam undang-undang. Sanksi dan denda yang dikenakan 

berjenjang tergantung berat tidaknya kesalahan, mulai dari sebatas peringatan 

sampai dengan delisting dari bursa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa 

perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

oleh akuntan independen, selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya tahun buku.  

Dalam peraturan X.K.2 dinyatakan bahwa perusahaan public wajib 

menyampaikan laoran keuangan tahuan yang tela diaudit oleh akuntan yang 

terdaftar di BAPEPAM selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya tahun fiskal emiten. Jika sampai habis waktu tersebut belum 

disampaikan juga, emiten diberikan kesempatan lagi selama 30 hari sejak tanggal 

saat peringatan BEI. Jika ada batas waktu tersebut dilewati juga, maka masih 

diberi waktu 30 hari lagi ditambah denda Rp 10 juta. Jika batas waktu ini dilewati, 

maka sahamnya akan dihentikan sementara dan diberi waktu 15 hari untuk 

memberikan laporan keuangannya. Jika setelah 15 hari tetap belum bisa 

menyerahkan maka emiten ini akan masuk dalam kriteriadari BEI untuk delisting 

(sahamnya dikeluarkan dari perdagangan di lantai bursa).  
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2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan waktu pelaporan 

Laporan keuangan  

Ketepatan waktu menunjukan  rentang waktu antara perjanjian  informasi 

yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu 

akan mempengaruhi kemampuan  manajer di dalam merespon setiap kejadian atau 

masalah. Apabila informasi ini tidak disampaikan tepat waktu, akan menyebabkan 

informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. 

Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian 

yang terjadi dilingkungan kerja mereka . 

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen 

perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan 

modal. Stephen (2006)  mengungkapkan, laporan keuangan akan bermanfaat bagi 

investor dalam mengembangkan prediksinya bahwa baik atau buruknya laporan 

keuangan akan mempengaruhi kondisi dimasa yang akan datang. Dasar pemikiran 

bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai 

keberhasilan efektivitas perusahaan tentu saja berkaitan dengan hasil akhir 

berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan pada periode berjalan. 

Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen 

perusahaan tersebut kurang baik. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan 

akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Hal ini akan 

mengandung berita buruk, sehingga perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu 
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dalam menyampaikan laporan keuangannya. Profitabilitas perusahaan yang tinggi 

menunjukkan bahwa kinerja manajemen perusahaan tersebut baik. Perusahaan 

yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami 

berita baik cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Hal 

ini didukung oleh pendapat Givoly dan Palmon (1982), ketepatan waktuan dan 

keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. 

Jika pengumuman laba berisi berita baik mungkin akan cenderung dilaporkan 

secara tepat waktu, sedangkan pengumuman rugi berisi berita buruk maka pihak 

manajemen akan terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Dede Suyatmin (2006) diperoleh bahwa peningkatan profitabilitas 

dalam perbankan cenderung tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangannya. Sedangkan  Hilmi dan Ali (2008) diperoleh bahwa perusahaan 

yang memperoleh laba cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya dan sebaliknya jika mengalami kerugian. Wahyu Adhy (2010)  

menyatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat 

efektivitas yang dicapai oleh suatu organisasi perusahaan. 

Dari penjelasan paragraf sebelumnya dapat disimpulkan  bahwa semakin 

tinggi profitabilitas sebagai pengukur kinerja manajemen untuk sesegera mungkin 

melaporkan kinerjanya ( Laporan Keuangan ). Sebaliknya, semakin rendah 

profitabilitas akan mengakibatkan manajemen menunda pelaporan laporan 
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keuangannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut :  

“Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


