
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Akuntansi  

Akuntansi menurut Soemarso (2004; 14) mengemukakan bahwa : 

“Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, 

mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya 

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tersebut”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2004; 2) mengemukakan bahwa : 

“Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan 

keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan 

keputusan”. 

Berdasarkan kutipan tersebut maka penulis dapat menjelaskan bahwa akuntansi adalah 

proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. 

Akuntansi terdiri dari dua macam, yaitu : 

1. Akuntansi Keuangan  

Menurut Soemarso (2004; 15) yang dimaksud akuntansi keuangan adalah sebagai berikut : 

 “Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara 

berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di 

luar perusahaan”. 

 

 



 
 

Sedangkan menurut Mulyadi (2004; 2) mengemukakan bahwa : 

“Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi 

keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan 

pihak luar organisasi”. 

2. Akuntansi Manajemen 

Menurut Soemarso (2004; 15) yang dimaksud akuntansi manajemen adalah : 

“Akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang 

dicapai oleh manajemen perusahaan”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2004; 1) yang dimaksud akuntansi manajemen adalah : 

“Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan 

yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan 

pemakai intern organisasi”. 

  

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh yang bersangkutan. 

Laporan keuangan dapat memberikan data-data yang diperlukan oleh mereka yang 

berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, penulis 

mengemukakan pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI ; 

2009; 5) yang dimaksud laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.” 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2007; 5) dalam bukunya yang 

berjudul Analisis Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 



 
 

“Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan 

dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah 

menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga 

yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”. 

 

Sedangkan menurut Munawir, S. (2007;51) dalam analisis laporan informasi keuangan 

mengemukakan bahwa: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, adapun jenis laporan 

yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan 

arus kas, laporan perubahan posisi keuangan”. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang 

pertama terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, sedangkan laporan keuangan lainnya 

merupakan laporan pelengkap yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih 

lanjut. 

 

2.2.1 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan 

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan 

tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik 

usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna 

memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah para pemilik 

perusahaan, manager perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor dan 

pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak-pihak lainnya. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tujuan 

laporan keuangan yang didapat dari berbagai sumber :  

 



 
 

Menurut Munawir (2007:3) menyebutkan bahwa tujuan Laporan Keuangan yaitu :  

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 

produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan.  

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 

diserahi wewenang dan tanggungjawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Adapun definisi dari tujuan Laporan Keuangan sebagai berikut : 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban menejemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” (IAI:2009:1.5) 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan Laporan Keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut Prastowo dan Rifka Julianty (2002:5) menyebutkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah : 

“Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.” 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat 

diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. 



 
 

Menurut Rudianto (2008:18) laporan keuangan disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

sumber-sumber ekonomi, dan kewajiaban serta modal suatu perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam 

aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba 

di masa mendatang. 

d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba. 

e. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembelanjaan dan investasi. 

f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna 

laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut 

perusahaan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI:2009:1.5) tujuan dari penyusunan laporan 

keuangan adalah : 

“Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi.” 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang terkendalikan, keuangan, 

likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.  

Informasi kinerja perusahaan terutama rentabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 



 
 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas 

investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga 

menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

Adapun karakteristik kualitatif dari laporan keuangan adalah : 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya 

untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, penggunaan diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, setra 

kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun 

demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan 

informasi yang relevan harus diabadikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 

2. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

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

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Materialitas  

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 

dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

yang diambil atas laporan keuangan. Meterialitas tergantung pada besarnya pos atau 

kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam 

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). 

4. Keandalan  

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian 



 
 

secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika 

dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan 

mencapai suatu hasil tertentu. 

5. Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 

dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan 

keandalan laporan keuangan. 

6.  Pertimbangan  

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan 

keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat, penjelasan peristiwa,  keadaan 

tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan 

keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau 

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih 

rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan 

pembentukan asset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau 

beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.  

7. Kelengkapan  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam 

batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak 

dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

8. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, pengguna juga 

harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Olek karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 



 
 

serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas 

tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan 

harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak 

perubahan tersebut.  

9. Tepat Waktu 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi 

laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan 

yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif 

antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai 

keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah 

bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil 

keputusan ekonomi.      

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, 

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya 

tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam 

evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin 

juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu 

perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.  Jelasnya adalah laporan 

keuangan mampu memberikan informasi keuangan pada pihak dalam maupun luar perusahaan 

yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi dimana jenis laporan keuangan 

itu terdiri : 



 
 

 

1. Laporan Posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukan keadaan 

keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Laporan posisi keuangan 

merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan 

posisi keuangan. 

 

Menurut Dr. Winwin dan Ilham Wahyudi (2008:56) pengertian laporan posisi keuangan 

yaitu :  

“Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi 

tentang posisi kekayaan perusahaan berupa keseimbangan antara asset dan 

liabilitas serta ekuitas yang menjadi kekayaan perusahaan tersebut.” 

 

Sedangkan menurut Munawir (2007:13) yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan 

yaitu : 

“Laporan yang sistematis tentang asset, liabilitas serta ekuitas dari suatu 

perusahaan pada saat tertentu.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya neraca 

terdiri dari aktiva, hutang dan modal.  

a. Aktiva (Assets) 

Pengertian aktiva menurut Munawir (2007; 14) mendefinisikan bahwa : 

“Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga 

termasuk pengeluaran yang masih belum dialokasikan (differed charges) atau 

biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta 



 
 

aktiva yang tidak berwujud lainnya (intangible assets) misalnya goodwill, hak 

paten, hak menerbitkan dan sebagainya”. 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2009; 13) aktiva didefinisikan sebagai 

berikut : 

 “Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan 

diperoleh perusahaan”. 

 

 Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu : 

1) Aktiva Lancar 

Menurut Munawir (2007; 14) adalah sebagai berikut : 

“Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk 

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam 

periode berikutnya (paling lam satu tahun atau dalam perputaran kegiatan 

perusahaan yang normal)”. 

 

Kemudian menurut Munawir (2007; 14) yang termasuk kelompok aktiva lancar, adalah : 

a) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiaya perusahaan, termasuk cek, 

simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau deposito yang sewaktu-waktu 

dapat dicairkan. 

b) Surat berharga (maketable securities), merupakan investasi jangla pendek unutk 

pemanfaatan dana yang tidak digunakan dan sifatnya dapat diperjualbelikan dengan 

segera. 

c) Piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan pada pihak lain sebagai akibat adanya 

penjualan barang dagangan secara kredit. 

d) Persediaan, adalah keseluruhan dari barang (1) yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan normal perusahaan disebut persediaan barang dagangan, (2) yang masih dalam 

proses yang selanjutnya setelah menjadi barang jadi untuk dijual disebut persediaan 



 
 

barang dalam proses, dan (3) yang segera akan digunakan dalam proses produksi untuk 

menghasilkan barang disebut persediaan barang mentah. 

e) Biaya dibayar di muka, adalah pengeluaran yang manfaatnya akan dinikmati di masa 

yang akan datang dan akan menjadi biaya habis dikonsumsi dalam jangka pendek.  

2) Aktiva Tidak Lancar 

Menurut Munawir (2007; 16) adalah sebagai berikut : 

“Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif 

permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun 

atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan)”. 

 

Kemudian menurut Munawir (2007; 16) yang termasuk kelompok aktiva tidak lancar, 

adalah : 

a) Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti mempunyai 

kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka 

perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar 

usaha pokoknya. 

b) Aktiva tetap, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya bisa dilihat dan 

dimiliki oleh perusahaan serta dapat digunakan dalam operasi yang bersifat permanen 

(tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan). 

c) Aktiva tetap tidak berwujud, adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak 

nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

d) Aktiva lain-lain, adalah kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum 

dapat dimasukan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalanya gedung dalam 

proses, tanah dalam penyelesaian dan piutang jangka panjang.  

 

b. Hutang 

Definisi dari kewajiban menurut Munawir (2007;18) adalah sebagai berikut : 

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, diman hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur”. 



 
 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2009; 13) adalah sebagai berikut : 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa 

masa lalu, penyelesainnya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari 

sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”. 

 

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu : 

1) Hutang Jangka Pendek (Lancar) 

Menurut Munawir (2007; 18) adalah sebagai berikut : 

“Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal 

neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan”. 

 

Yang termasuk dalam jangka pendek (lancar), antara lain : 

a) Hutang usaha, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan 

secara kredit. 

b) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan 

UU) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu pada masa 

yang akan datang. 

c) Hutang pajak, menunjukkan jumlah hutang perusahaan kepada lembaga pemerintah 

sebagai pemungut pajak. 

d) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum 

dilakukan pembayaran. 

e) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang 

jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek karena harus segera 

dilakukan pembayaran.  

f) Penghasilan yang diterima dimuka, adalah penerimaan uang untuk penjualan 

barang/jasa yang belum direalisir. 

2) Hutang Jangka Panjang 

Menurut Munawir (2007; 19) adalah sebagai berikut : 



 
 

“Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca)”. 

Hutang jangka panjang, meliputi : 

a) Hutang obligasi 

b) Hutang hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. 

c) Pinjaman jangka panjang yang lain. 

 

c. Ekuitas atau Modal 

Definisi dari ekuitas menurut Munawir (2007; 19) adalah sebagai berikut : 

“Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang 

akan ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan saldo laba. Atau 

kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-

hutangnya”. 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI; 2009; 13) adalah sebagai berikut : 

“Modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi 

kewajibannya“. 

 

2. Laporan Laba Rugi 

Pengertian laporan laba rugi menurut Munawir (2007; 26), adalah : 

“Laporan Laba Rugi merupakam suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu”. 

 

Menurut Donald E. Keiso (2007:140) yang dimaksud Laporan Laba Rugi adalah : 

“Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode 

tertentu.” 



 
 

Donald E. Keiso mengemukakan bahwa betuk Laporan Laba Rugi dikelompokan 

menjadi dua, yaitu Laporan Laba Rugi bentuk langsung dan Laporan Laba Rugi bertahap. 

Menurut Donald E. Keiso (2007:144) yang dimaksud dengan Laporan Laba Rugi bentuk 

langsung adalah : 

“Dalam Laporan Laba Rugi bentuk langsung hanya ada dua pengelompokan yaitu 

pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangkan dengan beban untuk menghitung 

laba bersih atau rugi bersih.”  

Menurut Donald E. Keiso (2007:145) yang dimaksud dengan Laporan Laba Rugi 

bertahap adalah : 

“Laporan Laba Rugi bertahap meperhatikan dua klasifikasi tambahan, yaitu : (1) 

Pemisahan hasil operasi yang diperoleh melalui aktivitas sekunder atau non operasi 

perusahaan; dan (2) Klasifikasi beban menurut fungsi, seperti manufaktur, 

penjualan, dan administrasi.” 

Kegunaan Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Menurut Munawir (2007:27) Laporan Laba Rugi membantu pemakai laporan keuangan 

memprediksi arus kas masa depan dengan berbagai cara, sebagai contoh investor dan kreditor 

menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk : 

a. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. 

b. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. 

Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002; 16) untuk dapat menggambarkan 

informasi mengenai potensi (kemampuan) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu (kinerja), laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu : 

1. Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk 

pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiaban (yang menyebabkan 

kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik) perusahaan selam periode 

tertentu dapat diklasifikasikan menjadi : 



 
 

a. Pendapatan (revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang 

biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang 

dagangan, penghasilan jasa (fees), pendapatn bunga, pendapatn dividen, royaltis dan 

sewa. 

b. Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin 

timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin misalnya 

pos yang timbul dalam pengalihan aktiva lancar dan kenaikan jumlah aktiva jangka 

panjang. 

2. Beban (expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus 

keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang menyebabkan penurunan ekonomis yang 

tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat 

diklasifikasikan menjadi : 

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (yang biasanya 

berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas persediaan, aktiva tetap), 

yang meliputi biasanya harga pokok penjualan, gaji dan upah, dan penyusutan. 

b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau 

tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena 

bencana kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

 Pengertian Laporan perubahan ekuitas menurut Harahap (2004; 110), adalah : 

“Suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga (entity) setelah dikurangi 

kewajibannya. Dalam perusahaan Equity adalah modal pemilik”. 

 

 Menurut Kasmir (2011:29) menyatakan bahwa : 

“Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah ekuitas yang dimiliki 

perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya ekuitas.” 

 

 



 
 

Sedangkan menurut Fess (2007:24) laporan ekuitas adalah : 

“Suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu 

tertentu, misalnya sebulan atau setahun.” 

 

 

4. Laporan Arus Kas  

Pengertian laporan arus kas menurut Soemarso (2004; 338), adalah :  

“Laporan yang mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan 

kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama suatu periode tertentu”. 

Menurut Kasmir (2011:29) Laporan Arus Kas yaitu sebagai berikut : 

“Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk 

(pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).” 

 

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Seksi ini melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi 

perusahaan.  

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi  

Seksi ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap atau 

permanen.  

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  

Seksi ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi oleh pemilik, 

peminjam dana dan pengambilan uang oleh pemilik. 

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan. 



 
 

 

Menurut Kasmir (2011:30) menyatakan bahwa : 

“Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan 

informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.” 

 Pada dasarnya catatan atas laporan keuangan merupakan catatan tambahan yang 

ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada 

pembaca dengan informasi yang lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu 

menjelaskan perhitungan item tertentu dengan laporan keuangan serta memberikan 

penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas 

laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, 

piutang, kewajiban kontijensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-

angka keuangan (untuk menunjukan gugatan).  

 

 

2.2.3 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

1. Bentuk Neraca 

Menurut Munawir (2007; 20) mengatakan bahwa bentuk suatu susunan neraca dalam 

praktiknya tidak ada keseragaman diantara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-

tujuan yang akan dicapai. Bentuk-bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk Skontro (Account Form) 

Semua aktiva tercantum sebelah kiri (debet) dan hutang serta modal tercantum sebelah 

kanan (kredit). Berikut contoh dari neraca bentuk skontro : 

 



 
 

 

Sumber : Munawir (2007; 22) 

 

 

b. Bentuk Vertikal (Report Form) 

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. 

Contohnya : 

Kas xxxx Hutang Dagang xxxx

Surat-surat berharga xxxx Wesel Bayar xxxx

Piutang Wesel xxxx Biaya yang masih harus dibayar xxxx

Piutang Dagang xxxx Hutang Pajak Pendapatan xxxx

Persediaan Barang Dagangan xxxx Penerimaan dimuka xxxx

Persekot Biaya xxxx

Jumlah Aktiva Lancar xxxx Jumlah Hutang Lancar xxxx

Saham PT.DEF xxxx Hutang Hipotik xxxx

Hutang Obligasi xxxx

Tanah xxxx Jumlah Hutang xxxx

Bangunan xxxx

Akum penyusutan xxxx

xxxx Modal saham xxxx

Mesin-mesin xxxx Laba yang Ditahan xxxx

Akum penyusutan xxxx Cadangan Pelunasan Obligasi xxxx

xxxx xxxx

Jumlah Aktiva Tetap xxxx

Goodwill xxxx

Patient xxxx

xxxx

Beban yang ditangguhkan xxxx

Piutang Jangka Panjang xxxx

Bangunan dalam pendirian xxxx

Jumlah aktiva lain-lain xxxx xxxx

TOTAL AKTIVA xxxx TOTAL PASIVA xxxx

MODAL

HUTANG LANCARAKTIVA LANCAR

AKTIVA TETAP

INVESTASI : HUTANG JANGKA PANJANG

INTANGIBLE

AKTIVA LAIN-LAIN

    PT XXX

                 NERACA

PER 31 DESEMBER 200X

AKTIVA PASIVA



 
 

 

Sumber : Munawir (2007; 23) 

 

2. Bentuk Laporan Laba Rugi 

Menurut Munawir (2007; 26) mengatakan bahwa bentuk penyajian dari laporan laba 

rugi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk Single Step 

Yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya 

dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung rugi/laba bersih hanya memerlukan satu 

Aktiva Lancar

  Kas xxxx

  Surat -surat berharga xxxx

  Wesel Tagih xxxx

  Piutang Dagang xxxx

  Persediaan Supplies xxxx

  Persekot Biaya xxxx

xxxx

xxxx

Aktiva Tetap xxxx

  Tanah xxxx

  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx

  Mesin xxxx

  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx

  Inventaris xxxx

  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx

xxxx

Aktiva Tak Berwujud

  Patent xxxx

  Trademark xxxx xxxx

Beban yang ditangguhkan xxxx

Aktiva Lain-lain

  Piutang Jangka Panjang xxxx

  Bangunan dalam Pendirian xxxx

xxxx

xxxx

Kewajiban Lancar

  Utang Dagang xxxx

  Utang Wesel xxxx

  Utang Pajak xxxx

  Biaya yang masih harus dibayar xxxx

xxxx

  Utang Hipotik xxxx

  Utang Obligasi xxxx xxxx

MODAL

  Modal Saham xxxx

  Laba yang ditahan xxxx

  Cadangan Pelunasan Obligasi xxxx xxxx

xxxx

TOTAL KEWAJIBAN LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

TOTAL AKTIVA LANCAR

Investasi

TOTAL AKTIVA TETAP

PT XXX

                 NERACA

PER 31 DESEMBER 200X

Jumlah Aktiva lain-lain

TOTAL AKTIVA

AKTIVA



 
 

langkah yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Bentuk tersebut adalah  

sebagai berikut : 

 

                    Sumber : Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002; 20) 

 

b. Bentuk Multiple Step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang 

digunakan secara umum. Berikut ini contoh laporan laba rugi dengan bentuk multiple step : 

Penjualan barang xxxx

Pendapatan sewa xxxx

Pendapatan dividen xxxx

Total Penghasilan xxxx

Harga Pokok Penjualan xxxx

Beban Usaha xxxx

Biaya Bunga xxxx

Rugi kebakaran Gedung xxxx

Total Beban xxxx

Laba sebelum pajak xxxx

Pajak xxxx

Penghasilan Bersih xxxx

PT XXX

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 200X



 
 

 

                      Sumber : Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002; 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan barang xxxx

Harga Pokok Penjualan xxxx

Laba Kotor xxxx

Beban Usaha 

   Biaya Pemasaran xxxx

   Biaya Administrasi dan Umum xxxx xxxx

Laba Usaha xxxx

Pendapatan dan Beban diluar Usaha

   Pendapatan Sewa xxxx

   Pendapatan Dividen xxxx

   Biaya Bunga (xxxx) xxxx

Laba sebelum Pos Luar Biasa xxxx

Pos Luar Biasa

   Rugi Kebakaran Gedung (xxxx)

Laba sebelum Pajak xxxx

Pajak xxxx

Penghasilan(Laba) Bersih xxxx

PT XXX

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER200X



 
 

3. Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas 

 

Sumber : PSAK (2009; 1.22), sebagai ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Agio Selisih Selisih Saldo 

Saham Saham Revaluasi Kurs Laba

Saldo per 31/12/19-0 X X X (X) X X

Perubahan kebijakan akuntansi - - - - (X) (X)

Saldo yang disajikan X X X (X) X X

Selisih revaluasi aktiva tetap X

Laba Rugi belum direalisasi

dari pemilik efek (X) (X)

Selisih kurs (X) (X)

Keuntungan/kerugian

neto yang tidak diakui

pada laporan laba rugi X (X) X

Laba bersih periode berjalan X X

Dividen (X) (X)

Penempaan modal saham X X X

Saldo per 31/12/19-1 X X X (X) X X

Selisih revaluasi aktiva tetap (X) (X)

Laba Rugi belum direalisasi

dari pemilikan efek X X

Selisih kurs (X) (X)

Keuntungan/kerugian

neto yang tidak diakui

pada laporan laba rugi (X) (X) (X)

Laba bersih periode berjalan X X

Dividen (X) (X)

Penerbitan modal saham X X X

Saldo per 31/12/19-2 X X X (X) X X

Jumlah

PT XXX dan Anak Perusahaan

Laporan Perubahan Ekuitas

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 19-2

(dalam Ribuan Rupiah)



 
 

4. Bentuk Laporan Arus Kas 

 

Sumber : James C. Van Horne & John M. Wachowicz, Jr., (1997; 179), Alih Bahasa Heru 

Sutojo, sebagai ilustrasi 

2.2.4 Manfaat Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007; 1) laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan 

untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya berguna bagi manajemen sebagai alat analisa untuk 

membuat keputusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, namun juga berguna bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan lain terhadap perusahaan yang bersangkutan. Adapun pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Perusahaan 

Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah 

dicapai dan untuk menilai kemungkianan hasil-hasil yang akan datang, sehingga bisa 

menafsir bagian keuntungan yang akan diterima serta perkembangan harga saham yang 

dimilikinya. 

Aktiva Operasi

Kas Masuk

Dari penjualan produk XX

Dari penghasilan (bunga dan dividen)** XX

XX

Kas Keluar

Untuk membayar pemasok XX

Untuk membayar pegawai XX

Untuk membayar orang yang mengecewakan** XX

Untuk membayar pemerintah XX

XX

Aktivitas Investasi

Kas Masuk

Dari penjualan aktiva tetap (properti, pabrik, peralatan XX

Dari penjualan hutang atau saham (selain setara kas)

dari perusahaan lain XX

XX

Kas Keluar

Untuk memperoleh aktiva tetap (properti, pabrik, peralatan) XX

Untuk membeli hutang atau saham (selain setara kas)

dari perusahaan lain XX

XX

Aktivitas Pendanaan

Kas Masuk

Dari pinjaman XX

Dari penjualan surat berharga milik perusahaan XX

XX

Kas Keluar

Untuk membayar kembali jumlah pinjaman (pokok) XX

Untuk membeli kembali surat berharga milik perusahaan XX

Untuk membayar dividen pemegang saham XX

XX

Saldo Kas dan setara kas akhir periode XX

PT XXX

Laporan Arus Kas 

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 200X

(dalam Ribuan Rupiah)



 
 

2. Manager atau Pimpinan Perusahaan 

Melalui laporan keuangan perusahaan pada periode yang lalu akan dapat menyusun rencana 

yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya yang lebih tepat. Bagi manajemen, 

laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja seorang 

manajer kepada para pemeilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.  

3. Para Investor 

Para investor berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa mendatang dan 

perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk 

mengetahui kondisi keuangan jangka pendek tersebut.  

4. Para Kreditur dan Bankers 

Bagi kreditur dan banker, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui terlebih dahulu 

mengenai posisi keuangan dari perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk memberi 

atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan. Dari analisis atas laporan keuangan 

terhadap posisi dan kondisi keuangan perusahaan tersebut maka baik kreditur jangka pendek 

maupun kreditur jangka panjang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutangnya dan beban-beban bunganya, juga untuk mengetahui jaminan yang 

diberikan dari kredit tersebut yang digambarkan oleh kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

5. Pemerintah 

Laporan keuangan perusahaan dapat membantu pemerintah dalam menentukan besarnya 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat 

Statistik, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja untuk dasar 

perencanaan pemerintah. 

 

2.2.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan disusun dan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi perusahaan secara periodik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

Laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh sebagai suatu progress report dari laporan 



 
 

keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, sifat dan keterbatasan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. 

Oleh karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber 

informasi dalam proses dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan dimaksudkan 

untuk memenuhui kebutuhan pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai 

pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula halnya dengan 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak 

dilaksanakan jika hal ini 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 paling menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang 

paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi 

dari pada bentuk hukumnya (substance form). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan 

keuangan diasumsikan dapat memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi 

tersebut. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan untuk menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar 

perusahaan. 

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

diabaikan. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos 

dalam laporan keuangan, hal ini dapat diketahui dari pengertian mengenai analisis laporan 

keuangan itu sendiri. 



 
 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2004; 189) mengatakan bahwa pengertian analisis laporan keuangan 

itu terdiri dari dua kata, yaitu analsis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan makna dari 

kedua kata ini, kita dapat mendefinisikan arti dari masing-masing kata. Analisis berarti 

memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unti kecil. Sedangakan laporan 

keuangan mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Jika masing-masing 

arti dari kedua kata tersebut digabungkan maka analisis laporan keuangan berarti : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara 

suatu dengan yang lain baik antara data kuantitatif  maupun data non kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kuangan lebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.   

 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah 

suatu metode dan teknik analisis suatu laporan keungan dan data lainnya yang berhubungan 

dengan itu yang digunakan untuk mengetahui hubungan dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keungan 

Analisis laporan keungan pada hakekatnya bertujuan untuk mengetahui atau 

memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi di masa yang akan datang. 

 

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007; 36) mengatakan bahwa metode dan teknik analisis (alat dan 

analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam 

laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya dibandingkan dengan laporan 



 
 

keungan yang dianggarkan atau dengan keuangan perusahaan lainnya. Tujuan dari setiap 

metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih 

dimengerti, selain itu analisis juga harus dapat lebih mengorganisir atau mengumpulkan data 

yang diperlukan, mengukur, kemudian menganalisis dan menginterprestasikan data dari laporan 

keuangan tersebut sehingga data tersebut memiliki arti penting bagi pihak-pihak yang 

melakukannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Munawir (2007; 36) ada 

dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analisis laporan keuangan yaitu :  

1. Analisis Horizontal 

Suatu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, 

sehingga dapat diketahui perkembangan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan 

tersebut. 

2 Analisis Vertikal 

Suatu analisis yang membandingkan pos yang satu dengan yang lainnya hanya untuk satu 

periode saja, sehingga hanya akan diketahui kondisi keuangan perusahaan untuk periode itu 

saja. 

Menurut Munawir (2007; 36) selain metode analisis terdapat teknik analisis laporan 

keuangan yang biasa digunakan, antara lain : 

 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Analisis yang membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Dari analisis 

perbandingan laporan keuangan ini maka akan diketahui perubahan yang terjadi dan 

perubahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Analisis Trend atau Tendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaan yang dinyatakan 

Prosentase (Trend Percentage Analysis) 

Suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

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

3. Laporan dengan Prosentase Komponen (Commen Size Statement) 



 
 

Suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah perjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

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

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

 

 

6. Analisis Rasio 

Suatu 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) 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break Event 

Suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisis breakevent ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

2.4 Analisis Rasio  

2.4.1 Analisis Rasio 

Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antar suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan 



 
 

dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Harahap (2004; 297) mengatakan bahwa : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan”. 

 

Menurut Munawir (2007; 37) berpendapat sebagai berikut: 

”Suatu metode analisa untuk mengatahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam 

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

tersebut”. 

 

Seperti halnya alat-alat analisis lainnya, analisis rasio keungan ini memiliki sifat “future 

oriented”. Oleh karena itu penganalisis harus mampu menyesuaikan kondisi perusahaan masa 

sekarang dengan faktor-faktor yang akan muncul pada periode mendatang yang akan 

mempengaruhi posisi keunagan perusahaan. Dengan demikian kualitas analisis suatu angka 

rasio sangantlah bergantung pada kemampuan atau kecerdasan penganalisisan dalam 

menginterpretasikan data yang bersangkutan. 

 

2.4.2 Penggolongan Angka Rasio  

Pada dasarnya angka rasio digolongkan menjadi dua jenis, yaitu angka rasio 

berdasarkan sumber datanya dan angka rasio berdasarkan tujuannya. 

Analaisi Rasio berdasarkan sumber datanya, terdiri dari : 

1. Analisis rasio berdasarkan sumber datanya, terdiri  dari : 

a. Rasio-rasio neraca (Balance Sheet Ratios), yang tergolong dalam kategori ini adalah 

rasio yang semua datanya bersumber dari neraca. 



 
 

b. Rasio-rasio laporan laba rugi (Income Statement Ratios), yaitu angka-angka rasio yang 

datanya diambil dari laporan laba rugi. 

c. Rasio antar laporan (Interstatement ratio), ialah semua angka-angka rasio yang datanya 

berasal dari neraca dan lainnya dari laporan laba rugi. 

2. Analisis rasio berdasarkan tujuannya, terdiri dari : 

a. Rasio Likuiditas 

b. Rasio Solvabilitas 

c. Rasio Profitabilitas 

d. Rasio Aktivitas 

 

2.5 Rasio Laporan Keuangan  

2.5.1 Likuiditas 

Menurut Harahap (2004; 301) mendefinisikan sebagai berikut : 

“Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewjiban jangka pendeknya”. 

Rasio likuiditas terdiri dari : 

1. Current Ratio 

Current ratio dihitung dengan cara membagi jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang 

lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiaban lancar yang dapat dipenuhi oleh aktiva 

lancar yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek. Rasio ini 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Current Ratio =  
Lancar Hutang

Lancar Aktiva
 

   

 

 

 



 
 

2.  Quick Ratio 

Quick ratio digunakan untuk mengukur kemempuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya dengan menggunakan aktiva yang benar-benar lancar. Rasio ini dihitung 

dengan cara sebagai berikut : 

 

 Quick Ratio = 
Lancar Hutang

Persediaan -Lancar  Aktiva
 

             

2.5.2 Solvabilitas 

Menurut Darsono dan Ashari (2009; 76) mendefinisikan sebagai berikut : 

“Rasio solvabilitas adalah raio untuk mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban dalam jangka panjang jika perusahaan tersebut 

dilikuidasi. Rasio ini juga di sebuty sebagai rasio pengungkit (Leverage) yaitu 

menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang”. 

Rasio Solvabilitas terdiri dari : 

1. Total Debt To Equity Ratio 

Total Debt To Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan prosentase modal sendiri 

dan penyediaan dana oleh pemegang saham yang dapat dijadikan jaminan unutk membayar 

keseluruhan hutang yang dimiliki perusahaan. 

Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

 Total Debt To Equity Ratio = 
Sendiri Modal

Hutang  Total
 

                            

2. Total Equity To Total Assets Ratio 



 
 

Menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman (relative importance of borrowed 

fund) dan margin of protection atau tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. 

Rumusnya : 

 

Total Equity To Total Assets Ratio = 
Aktiva Total

Sendiri Modal
 

 

3. Total Debt to Assets Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana uang dapat ditutupi oleh aktiva lebih besar rasionya 

lebih aman. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Total Debt to Assets Ratio = 
Aktiva Total

Hutang Total
  

 

2.5.3  Rentabilitas /Profitabilitas 

Menurut Munawir (2007; 33) mengatakan bahwa : 

“Rasio rentabilitas atau Profitabilitas adalah menujukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, rentabilitas suatu perusahaan di 

ukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya 

secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat di ketahui 

dengan memperbandingkan laba yang di peroleh dalam suatu periode dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.” 

Rasio Rentabilitas /Profitabilitas terdiri dari : 

a. Gross Profit Margin  

Gross profit margin merupakan rasio untuk mengetahui prosentase laba bruto yang dapat 

dihasilkan oleh perusahaan melalui penjualan.  

Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 



 
 

 

 Gross Profit Margin =  
Penjualan

Kotor Laba
 

                                                   

b. Operating Profit Margin  

Operating profit margin merupakan rasio untuk mengetahui besarnya laba operasional yang 

dapat dihasilkan perusahaan melalui penjualan.  

Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Operating Profit Margin = 
Penjualan

 UsahaLaba
 

 

c.  Net Profit Margin  

Mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rasio ini dihitung 

dengan cara sebagai berikut : 

 

 Net Profit Margin = 
Penjualan

Bersih Laba
 

 

d. Perputaran Aktiva  

Mengukur bagaimana rasio aktiva untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung 

sebagai berikut : 

 



 
 

    Perputaran aktiva =  
aktiva Total

Penjualan
 

 

 

e. Net Margin Ratio  

Merupakan Bagaimana laba bersih di kurangi pajak dan kemudian di perhitungkan dengan 

penjualan. Rasio ini dihitung sebagai berikut : 

 

Net Margin Ratio = 
Penjualan

pajak -Bersih Laba
 

 

 

f. Laba atas Investasi  

Merupakan Mengukur Kinerja suatu Perusahaan atas investasi yang ditanamkan. Rasio ini 

dihitung sebagai berikut : 

 

Laba atas Investasi = 
sendiri Modal

Bersihn Penghasila
 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

 

 

 


