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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

 Keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuannya tidak terlepas dari 

adanya proses manajemen. Tanpa manajemen jelas, berbagai aktivitas bisnis 

perusahaan perusahaan jelas, beraktivitas bisnis perusahaan tidak akan berjalan 

optimal.  

 Pengertian Manajemen menurut Ismail Solihin (2009:4) dalam bukunya 

“Pengantar Manajemen”  menjelaskan sebagai berikut: 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efesien”. 

Pengertian Manajemen menurut George R.Terry dan Leslie W.Rue 

(2008:1) dalam bukunya “Dasar – Dasar Manajemen “ menjelaskan sebagai 

berikut : 

“Suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah 

tujuan – tujuan organisasional atau maksud- maksud yang nyata. 

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

“managing”, sedang pelaksananya disebut manager. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang 

melibatkan orang – orang untuk mencapai tujuan. 

  

2.2 Keuangan 

 Lingkup Keuangan demikian luas dan dinamis. Keuangan berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi baik yang bersifat 

keuangan maupun non keuangan, umum maupun pribadi, besar atau kecil, 

mencari laba atau tidak mencari laba. Banyak lingkup studi yang dapat dipelajari 

dan peluang untuk berkarir dalam bidang keuangan. Pengertian Keuangan 
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menurut “ Suad Husnan dan Pudjiastuti” (2012:3) dalam bukunya “Dasar – 

Dasar manajemen Keuangan” mengatakan sebagai berikut : 

“Keuangan menjelaskan fenomena di bidang keuangan yang 

berguna bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang keuangan 

dan individu, sebagai pengambilan keputusan.” 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrument 

yang terlibat dalam transfer uang, di antara individu maupun antara bisnis dan 

pemerintah. 

 

2.3 Manajemen Keuangan 

2.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Pengertian Manajemen Keuangan menurut James C.Van Horne, dan 

John M. Wachawicz Jr (2012:2) dalam bukunya “Prinsip – Prinsip 

Manajemen Keuangan” menjelaskan sebagai berikut : 

“Manajemen Keuangan (Finacial Management) berkaitan 

dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan 

didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam 

manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu 

investasi, pendanaan, dan manajemen aset.” 

 

 Pengertian Manajemen Keuangan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti 

(2012:4) dalam bukunya “Dasar – Dasar Manajemen Keuangan” menjelaskan 

sebagai berikut : 

 

“Manajemen keuangan dapat diartikan membahas tentang 

investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan aset-aset dengan beberapa 

tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari 

manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok 

yaitu keputusan investasi, keputuan pembelanjaan, dan keputusan 

manajemen aset”. 

 

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

Keuangan merupakan fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan investasi, 

keputusan pembelanjaan dan keputusan aset dengan tujuan yang menyeluruh yang 

direncanakan.  
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2.3.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Fungsi Manajemen Keuangan menurut “Suad Husnan dan Enny 

Pudjiastuti” (2012:4) dalam bukunya “ Dasar – Dasar Manajemen Keuangan 

“ mengatakan :  

“Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan 

kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan”.  

Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh 

mereka yang menduduki jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, 

Kepala Bagian Keuangan, dan sebagainya. Diretur Utama, Direktur Pemasaran, 

Direktur Produksi, dan sebagainya, mungkin sesekali melakukan kegiatan 

keuangan. Sebagai misal, keputusan untuk memperluas kapasitas pabrik, 

menghasilkan produk baru, jelas akan dibicarakan dan diputuskan oleh berbagai 

Direktur, tidak terbatas hanya oleh Direktur Keuangan. Banyak keputusan yang 

harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan 

mereka. Meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana dan mencari 

pendanaan. Dua kegiatan utama atau fungsi tersebut disebut sebagai fungsi 

keuangan. 

2.3.3    Tujuan Manajemen Keuangan  

Tujuan Manajemen Keuangan menurut “Suad Husnan dan Enny 

Pudjiastuti” (2012:6) dalam bukunya “Dasar – Dasar Manajemen Keuangan”. 

Adalah untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan.  
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2.4  Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan keuangan 

Pada dasarnya Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas Perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dan sebagai 

pengambilan keputusan.  

 Pengertian Laporan Keuangan menurut “Suad Husnan dan Enny 

Pudiastuti” (2012:154) dalam bukunya “Dasar – Dasar Manajemen 

Keuangan” menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu: 

“Laporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan / neraca 

(balance sheet) meringkas asset ,liabilitas, ekuitas pemilik suatu 

perusahaan pada suatu periode, biasanya pada akhir tahun /kuartal. 

Dan laporan laba rugi (income statement) meringkas pendapatan dan 

biaya.” 

  

Pengertian Laporan Keuangan menurut Sutrisno (2009:9) menyatakan 

bahwa laporan keuangan merupakan: 

“Hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan 

utama yakni neraca dan laporan rugi-laba. Laporan keuangan 

disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan 

suatu perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak - pihak 

yang berkepentingan tersebut antara kain manajemen, pemilik, 

kreditor, investor, dan pemerintah.” 

  

Adapun pengertian Laporan Keuangan menurut Sofyan Syafari Harahap 

(2011:105) dalam bukunya: “ Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan” 

menyatakan bahwa : 

“Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan 

hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu”. 

  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan 

terdiri dari neraca dan laba-rugi yang disusun secara periode untuk 
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menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang digunakan sebagai 

pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan 

2.4.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumalah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan, selain itu tujuan laporan keuangan menurut 

Sofyan Syafari Harahap (2011:197) mengatakan pendapat Bernstein mengenai 

tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut :  

1. Screening  

Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forcasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Diagnosis 

Analisis dimasudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah – 

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, opersi, keuangan atau 

masalah lain dalam perusahaan. 

4. Evaluation 

Analsis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Di samping tujuan tersebut diatas, analisis laporan keuangan 

juga dapat digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi 

yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih 

dalam. Hubungan suatu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator 

tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta menunjukan bukti 

kebenaran penyusunan laporan keuanga 
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2.4.3  Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut.  

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:7) dalam buku “ Analisis Kristis 

Laporan Keuangan“  pihak – pihak yang berkepentingan terhadapat posisi 

keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pihak Internal antara lain : 

a. Pemilik Perusahaan 

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai 

prestasi atau hasil yang diperoleh, menilai pertumbuhan perusahaan, 

mengetahui nilai saham dan laba yang diperoleh, sebagai dasar 

memprediksi kondisi dimasa yang akan datang, dan sebagai dasar 

untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. 

b. Manager atau pimpinan perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan alat untuk 

mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada pemilik perusahaan. 

2. Pihak Eksternal antara lain : 

a. Para Investor 

Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan, dan menilai investor untuk 

menanamkan modal dalam perusahaan atau menilai kemungkinan 

menarik investasi dari perusahaan. 

b. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan sangat penting karena 

untuk menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistk pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

c. Kreditur atau Banker 

Bagi kreditur, laporan keuangan digunakan sebagai menilai 

kemampuan likuiditas, solvabilitas,rentabilitas perusahaan sebagai 
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dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan pemberian kredit 

apakah kreditan diberikan itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan 

tersebut. 

d. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analisis, akademis, dan juga lembaga – lembaga 

pengumpulan data bisnis seperti Brunstreer Standart & Poor, Perfindo, 

laporan keuangan ini penting sebagai sumber informasi primer yang 

dapat diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. 

2.4.4  Sifat dan keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:201) dalam bukunya “Analisis 

Krtis Atas Laporan Keuangan” keterbatasan analisis laporan keuangan harus 

memerhatikan keterbatasan laporan seperti berikut ini: 

1. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini, karenanya akuntansi 

tidak hanya satu – satunya sumber informasi dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran 

pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. 

3. Laporan keuangan bersifat umum,dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan untuk dapat 

digunakan semua pihak. Sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua 

pihak pemakai yang sebernarnya mempunyai perbedaan kepentingan. 

4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan 

yang ada yang sama- sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan 

angka laba maupun aset. 

5. Akuntansi tidak mencangkup informasi yang tidak material. Demikian 

pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang 
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material terhadap kelayakan laporan keuangan. Batasan terhadap istilah 

dan jumlahnya agak kabur. 

6. 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.  

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah teknis, 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan 

sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif, informasi yang bersifat 

kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya 

diabaikan. Namun bisa saja informasi kuantitatif dapat gambaran atau 

indikasi informasi kualitatif. 

2.4.5  Jenis Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:106) dalam bukunya” Analisis 

Kritis Atas Laporan Keuangan” jenis laporan keuangan utama dan pendukung 

dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Daftar Neraca yang mengambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu. 

2. Perusahaan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Disini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan Arus Kas disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang dalam 

hal tertentu harga pokok produksi dalam ( HPPd) disatukan dalam laporan 

harga pokok penjualan ( HPPj). HPPj = Hppd + Persedian awal – 

persediaan Akhir 
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Harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi  ditambah dengan 

persedian barang awal dikurangi persediaan barang akhir. 

6. Laporan Laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau Modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kajian dikenang laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

mempengaruhi kas atau ekuivalent kas. Laporan ini jarang digunakan. 

Laporan ini merupakan rekomendasi Trueblood Commite Tahun (1974) 

2.4.6  Bentuk Laporan Keuangan 

Seperti telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya laporan 

keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, dan laporan perubahan modal 

atau laba ditahan juga beberapa daftar lampiran untuk mendapatkan kejelasan 

lanjut, misalnya laporan arus kas dan perhitungan harga produk.  

2.4.6.1 Neraca 

Pengertian Neraca menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:107) dalam buku 

“Analisis Kritis Laporan Keuangan” dikatakan bahwa : 

“Neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan 

perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, 

dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun setiap saat 

dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat itu.” 

 

Isi Laporan Neraca terdiri dari tiga bagian utama  yaitu sebagi berikut : 

1. Aktiva (Assets) 

Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi 

perusahaan misalnya kas, persedian, aktiva tetap, aktiva yang tidak 

terwujud, dan lain – lain. 

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Aktiva Lancar (Current Assets) 

Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva laiinya yang dapat 

dengan mudah dikeluarkan dengan uang tunai atau dapat 
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diperjualbelikan tanpa mengganggu kelancaran usaha perusahaan, 

seperti kas, investasi jangka pendek (surat – surat berharga atau 

marketable securities), piutang wesel, pihutang dagang, persedian, 

piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, 

dan persekot atau biaya yang harus dibayar dimuka. 

b.  Aktiva Tidak Lancar. (Non Current Assets) 

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan 

relative permanen atau jangka panjang (mempunyai umur 

ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu 

kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak 

lancar adalah : 

 Investasi Jangka Pendek 

Bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti mempunyai 

kekayaan atau modal yang cukup atau melebihi yang 

dibutuhkan, maka perusahaan dapat menanamkan modalnya 

dalam investasi jangka panjang di luar usaha 

pokoknya.Investasi jangka panjang ini dapat berupa :Saham 

dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada 

perusahaan lain, aktiva tetap yang tidak ada hubungannya 

dengan usaha perusahaan ataupun, dalam bentuk dana-dana 

yang sudah mempunyai tujuan tertentu. 

 Aktiva Tetap 

Adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pisiknya 

nampak  (konkrit). Yang dimasukkan dalam kelompok aktiva 

ini meliputi : Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau 

digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, 

tempat parkir, bangunan, baik bangunan kantor, toko, maupun 

bangunan untuk pabrik, mesin, inventaris, dan kendaraan dan 

perlengkapan atau alat – alat lainnya. 
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 Aktiva Tetap Tidak Berwujud 

Adalah kekayaan perusahaan yang secara phisik tidak nampak, 

tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiataan 

perusahaan.Yang termasuk dalam Intangible fixed assets ini 

antara lain meliputi : hak cipta, merek dagang, biaya pendirian 

(organization cost), Lisensi, Goodwill. 

 Beban Yang Ditangguhkan 

Adalah menunjukan adanya pengeluaran atau biaya yang 

mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), 

atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan pada periode-

periode berikutnya. Yang termasuk kelompok ini antara lain : 

biaya pemasaran, diskonto obligasi, biaya pembukuan 

perusahaan, biaya penelitian dan sebagainya. 

 Aktiva Lain – lain 

Adalah menunjukan kekayaan atau aktiva perusahaan yang 

tidak dapat atau belum dapat dimasukan dalam klasifikasi – 

klasifikasi sebelumnya, misalnya : gedung dalam proses, tanah 

dalam penyelesaian dan piutang jangka panjang. 

2. Kewajiban (Liabilities) 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang dapat dibedakan menjadi 

dua bagian, yaitu sebagai berikut : 

1. Hutang Jangka Pendek / Hutang Lancar 

Adalah kewajiban perusahaan yang pelunansannya atau pembayaran 

akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaaan. 

Hutang lancar meliputi antara lain : 

a. Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya 

pembelian barang dagangan secara kredit 
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b. Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis 

(yang diatur dengan undang – undang) untuk melakukan 

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun Pajak Pendapatan Karyawan yang belum disetorkan ke 

Kas Negara. 

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar, adalah biaya – biaya yang sudah 

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

e. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah sebagai 

hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, 

karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

f. Penghasilan Yang Diterima Di Muka (Defered Revenue), adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum terealisir 

2. Hutang Jangka Panjang 

Adalah kewajiban perusahaan yang jangka waktu pembayaran (jatuh 

tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), 

yang meliputi : 

a. Hutang Obligasi 

b. Hutang hipotek, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap 

tertentu. 

c. Pinjaman Jangka Panjang yang lain. 

3. Equity (Modal Pemilik) 

Pengertian modal menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:110) dalam 

buku “Analisis Kritis Laporan Keuangan” adalah sebagai berikut : 

“Suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga 

setelah dikurangi kewajibannnya. Dalam perusahaan Equity 

adalah modal pemilik.” 

2.4.6.2 Laporan Laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistimatis tentang 

penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 
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periode tertentu. Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:198) dalam 

buku “Analisis Kristis Laporan Keuangan” adalah sebagai berikut : 

“Analisis Laba-rugi merupakan media untuk mengetahui 

keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, 

kemampuannya memperoleh laba,efektivitas operasinya.”  

Walaupun belum ada keseragaman mengenai penyusunan laporan laba – rugi       

bagi tiap – tiap perusahaan, namun prinsip – prinsip yang umumnya 

diterapkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari 

usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari 

barang/service yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. 

2. Bagian kedua menunjukan biaya – biaya operasional yang terdiri dari 

penjualan dan biaya umum/administrasi. 

3. Bagian ketiga menunjukan haisl hasil yang diperoleh diluar operasi 

pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya- biaya yang terdiri di luar 

usaha pokok perusahaan. 

4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil (extra 

oridinary gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih 

sebelum pajak pendapatan 

 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1  Pengertian Analisis Laporan keuangan 

Analisis Laporan keuangan merupakan suatu proses untuk dapat 

mengetahui apakah posisi keuangan hasil operasi suatu perushaaan memuaskan 

atau tidak. Analisis terhadap laporan keuangan ini akan memudahkan bagi 

manjemen maupun pihak – pihak yang lain didalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Adapun pengertian lainya Menurut Bernstein (1983:3) menyatakan 

bahwa:  

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan 

teknik analisis atas laporan keuangan dan data laiinya untuk melihat 
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dari laporan itu ukuran – ukuran dan hubungan tertentu yang sangat 

berguna dalam proses pengambilan keputusan”. 

2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan dimasudkan untuk menambah informasi, 

memberikan informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap 

kegunaan analisa laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas. 

2. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahan menurut kriteria yang 

sudah ditentukan dalam dunia bisnis. 

3. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan laiinya 

dengan periode sebelum atau dengan standar industri normal atau standar 

ideal. 

4. Dapat memahami situasi dan konsdisi keuangan yang dialami perusahaan. 

5. Bisa juga untuk memprediksi potensi yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang.  

Dengan menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemanjuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk 

mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah : 

a. Likuiditas, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kebutuhan jangka 

pendek. 

b. Solvabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangganya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka panjang. 

Dalam hubungannya antara likuiditas dan solvabilitas ada empat 

kemungkinan keadaan yang dapat dialami oleh perusahaan : 

1. Peusahaan yang likuid dan solvabel 

2. Perusahaan yang likuid tetapi solvabel 

3. Perusahaan yang likuid dan insovabel 

4. Perusahaan yang likuid tetapi solvabel 
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c. Rentabilitas atau profitability, adalah menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu melalui sumber yang 

ada, penjualan, kas, aset, modal. 

d. Leverage adalah mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal 

maupun asset. 

e. Activity adalah mengethaui aktivitas perusahaan dalam menjalankan 

operasional baik dalam penjualan dan kegiatan laiinya. 

f. Produktivitas adalah mengetahui produktivitas unit yang dinilaiinya. 

2.5.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:215) dalam bukunya “Analisis 

Kritis Laporan Keuangan” menyatakan bahwa teknik dalam analisis laporan 

keungan sebagai berikut :  

1. Teknik Analisis perbandingan adalah metode dan teknik analisa dengan 

cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 

2. Teknik Trend atau time series adalah suatu metode atau teknik analisis 

dengan membandingkan laporan keuangan dan dihitung dengan ditetapkan 

tahun dasar yang diberi indeks 100 dan tren analisis ini biasanya dibuat 

melalui grafik. 

3. Teknik Analisis common size adalah merupakan metode analisis yang 

menyajikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi (%)  ivenstasi pada 

masing – masing aktiva terhadap total aktiva, dan pasiva terhadap total 

pasiva. 

4. Teknik Analisis Sumber dan Penggunaan Kas dan Dana adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya jumlah uang kas dan 

untuk mengethaui sumber – sumber serta penggunaan uang kas selama dua 

periode. 

5. Teknik Analisis Rasio Laporan Keuangan adalah suatu metode analisis 

untuk mengetahui hubungan dari pos – pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari dua kedua laporan 

tersebut. 
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6. Teknik  Laba Kotor adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab – sebba 

perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang 

laiinya atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dibugetkan untu periode tersebut. 

7. Teknik Break Even 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 mengetahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

8. Teknik Analisis Dupont Sytem adalah teknik analisis untuk mengetahui 

mana yang paling kuat pengaruhnya antara profit margin dengan total 

assets turnover terhadap ROI ( return on Investment).  

9. Teknik Analisis Kebangkrutan adalah teknik analisa untuk mengetahui 

posisi laporan keuangan perusahaan apakah mengalami masalah dalam 

kinerja  

 

2.6 Teknik Analisis Kebangkrutan 

2.6.1 Pengertian Kebangkrutan 

 Kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang 

menyebabkan kebangkrutan perusahaan.  Kebangkrutan biasanya diartikan 

kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan 

perusahaan atau insolvabilitas. Menurut Toto (2011:332), menjelaskan sebagai 

berikut:  

“Kebangkrutan (bankcruptcy) merupakan kondisi dimana 

perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi 

ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi 

awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini 

kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu 

cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi 

adanya kebangkrutan di perusahaan”. 
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Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah 

perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam 

Fahkrurozie (2007:15) yaitu: 

1. Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed) 

Kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang 

atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini 

berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari 

arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus 

kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang 

diharapkan. 

2. Kegagalan keuangan (Financial Distressed) 

Pengertian financial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik 

dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. 

Sebagai asset liability management sangat berperan dalam pengaturan 

untuk menjaga agar tidak terkena financial distressed. Kebangkrutan akan 

cepat terjadi pada perusahaan yang berada di Negara yang sedang 

mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu 

semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah 

sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, bahwa kebangkrutan 

merupakan kondisi perusahaan yang tidak sehat dalam melanjutkan usahanya 

dikarenakan ketidakmampuan dalam bersaing sehingga mengakibatkan penurunan 

profitabilitas. 

2.6.2 Faktor – faktor Penyebab Kebangkrutan 

 Secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa 

berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan 

atau faktor perekonomian secara makro. Menurut Darsono dan Ashari 



25 
 

(2005:102) faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

meliputi: 

1. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus 

menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat 

membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh 

pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian 

manajemen. 

2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang 

piutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan 

biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa 

menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan 

karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak 

menghasilkan pendapatan. 

3. Moral hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini 

akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya 

membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen 

yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang 

saham atau investor. 

Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berasal 

dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan 

supplier, debitur, kreditur, pesaing ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor 

eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi 

perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Menurut Darsono 

dan Ashari (2005:103) faktor - faktor eksternal yang bisa mengakibatkan 

kebangkrutan adalah: 

1) Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh 

perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan 

dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
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2)  Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi 

kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk 

mengantispasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan 

baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku 

pada satu pemasok sehingga resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi. 

3) Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak 

melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak 

piutang yang diberikan pada debitor dengan jangka waktu pengembalian 

yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva yang menganggur yang 

tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang 

besar bagi perus ahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan 

harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya 

bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan: 

4) Hubungan yang tidak harmonis dengan debitor juga bisa berakibat fatal 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam Undang- undang 

No.4 tahun 1998, kreditor bisa memailitkan perusahaan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya 

dengan baik dan juga membina hubunganbaik dengan kreditor. 

5) Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agarselalu 

memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaanlain dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut 

perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan 

nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. 

6) Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasioleh 

perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan Negara - 

negara lain, perkembangan perekonomian global juga harusdiantisipasi 

oleh perusahaan. 

2.6.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan 

Informasi kebangkrutan suatu perusahaan sangat dibutuhkan atau 

diperlukan banyak pihak yang tujuan utamanya untuk mengambil keputusan bagi 

para manajemennya masing- masing oleh sebab itu jika perusahaan sudah 
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mengalami kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh pengadilan maka perusahaan 

yang bersangkutan wajib mengumumkan kebangkrutannya, dengan tujuan agar 

pihak - pihak yang berhubungan dengan perusahaan segera mangambil tindakan 

penyesuaian sehubungan dengan kebangkrutan.Adapun informasi kebangkrutan 

bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2003: 261) : 

1) Pemberi Pinjaman (seperti pihak Bank) 

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

saja yang akan diberi pinjaman, dan bermanfaat untuk kebijakan 

memonitor pinjaman yang ada. 

2) Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan 

bangkrut atau tidaknya perusahaan - perusahaan yang menjual surat 

berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan 

mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda - tanda 

kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan 

tersebut. 

3) Pihak Pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung 

jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (missal sektor perbankan). 

Juga pemerintah mempunyai badan - badan usaha (BUMN) yang harus 

diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat 

tanda - tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan - tindakan yang 

perlu bisa dilakukan lebih awal. 

4) Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha 

karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. 

5) Manajemen 

Kebangkrutan berarti munculnya biaya - biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan 

biaya kebangkrutan bisa mencapai 11 - 17% dari nilai perusahaan. Contoh 
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biaya kebangkrutan yang langsung adalah biaya akuntan dan biaya 

penasihat hukum. Sedangkan contoh biaya kebangkrutan yang tidak 

langsung adalah hilangnya kesempatan penjualan dan keuntungan karena 

beberapa hal seperti pembatasan yang mungkin diberlakukan oleh 

pengadilan. Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih 

awal, maka tindakan - tindakan penghematan bisa dilakukan, missal 

dengan melakukan merger atau retrukturisasi keuangan sehingga biaya 

kebangkrutan bisa dihindari. 

2.6.4 Model Prediksi Kebangkrutan Metode Springate 

 Model ini dikembangkan oleh Springate (Canadian - 1978) dengan 

menggunakan analisis multidiskriminan, dengan menngunakan 40 perusahaan 

sebagai sampelnya. Model ini dapat digunakan memprediksi kebangkrutan dengan 

tingkat 92%. Dengan model yang sama, Botheras (1979) mendapatkan hasil 

dengan tingkat keeakuratan 88%. Sands (1980) melakukan dengan tingkat 

keakuratan mencapai 83%. Model yang berhasil dikembangkan oleh Springate. 

Model ini menggunakan cara sebagai berikut: 

S = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D 

 

Keterangan :  

    
               

           
 

   
                                            

           
 

C   
                             

                   
 

D   
     

            
 

 

Tabel 2.1 

Indikator Model Springate 

 

No Indikator Keterangan 

1 S > 0,862 Perusahaan Tidak Bangkrut 

2 S < 0,862 Perusahaan Bangkrut 
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Berikut Penjelasan mengenai rasio – rasio yang digunakan sebagai berikut : 

A. Working Capital To Total Asset Ratio 

Working Capital To Total Asset Ratio digunakan untuk mengukur 

likuiditas aktiva perusahaan terhadap kapitalisasinya atau untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. 

B. EBIT To Total Asset Ratio 

EBIT To Total Asset Ratio digunakan untuk mengukur produktivitas yang 

sebernarnya dari aktiva perusahaan. Rasio ini mengukur perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan aktiva yang digunakan. 

C. EBT To Current Liabilities 

EBT To Current Liabilities bertujuan mengukur perbandingan antara laba 

sebelum pajak yang telah dipotong dengan bunga terhadap hutang lancar. 

Rasio ini dihitung agar manajemen perusahaan dapat mengetahui berapa 

laba yang telah dipotong dengan beban bunga dapat menutupi hutang 

lancar yang ada, dengan kata lain rasio ini mengukur apakah laba sebelum 

pajak yang telah dikurangi dengan biaya dapat menutupi hutang lancar 

yang dimiliki perusahaan. 

D. Sales To Total Asset 

Sales To Total Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam menghadapi kondisi persaingan dan kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. 

 


