
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan, pada umumnya setiap perusahaan memerlukan laporan mengenai 

keadaan usahanya, laporan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk Laporan 

Keuangan yang didasarkan pada aturan-aturan akuntansi. Pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan dengan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan yang bersangkutan dan ini akan dapat 

diketahui dari Laporan Keuangan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus 

akuntansi. Laporan Keuangan menunjukan posisi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan selama satu periode. Selain itu Laporan Keuangan juga menunjukan 

kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Laporan 

Keuangan, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai Laporan 

Keuangan. 

Menurut Munawir (2007:2) menyatakan bahwa : 

“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” 

 



Adapun definisi Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:1.5) adalah sebagai berikut : 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”  

Laporan keuangan biasanya dibuat oleh manajemen yang bertujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik 

perusahaan. Di samping itu, laporan keuangan juga memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan juga mengungkapkan informasi lain yang 

juga berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut 

perusahaan. 

 

2.1.2 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 (2008:5) 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 (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 dala 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 dan penjelasan peristiwa 

dan 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. 

 

 



2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan penting untuk mengetahui dan memahami 

sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Dengan demikian diharapkan tidak akan 

terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Munawir (2007:6) laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat 

dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress 

Report) secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang 

bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan 

sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang 

merupakan hasil dari suatu kombinasi dari : 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact)  

Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan 

maupun yang disimpan di Bank, jumlah piutang, persediaan barang 

dagangan, liabilitas maupun asset tetap yang dimiliki perusahaan.  

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

conventional and postulate) 

Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim 

(General Accepted Accounting Principles), hal ini dilakukan dengan 

tujuan memudahkan pencatatan (expediensi) atau untuk keseragaman.   

3. Pendapat pribadi (personal judgment) 

Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah 

menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-

konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung akuntan dan manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. 



Berdasarkan sifat-sifat laporan keuangan tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara 

lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan 

keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan 

bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga asset tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap asset tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di 

mana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan 

volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut 

yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir).       

 

2.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, 

tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. 

Masing-masing laporan keuangan memilik arti sendiri dalam melihat kondisi 



keuangan perusahaan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Namun, 

dalam praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

Bentuk-bentuk laporan keuangan menurut Prastowo dan Rifka Julianty 

(2008:17) mengemukkan : 

“Ada dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh 

setiap perusahaan adalah laporan posisi keuangan dan laporan rugi 

laba serta biasanya dilengkapi dengan laporan perubahan ekuitas”  

Dalam pengertian di atas maka dapat dijelaskan macam-macam komponen 

laporan keuangan di bawah ini : 

A. 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 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.” 



Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat 

tertentu, laporan posisi keuangan mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu 

asset, liabilitas, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat disubklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Asset 

Menurut Munawir (2007:14) yang dimaksud dengan asset adalah : 

“Asset tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, 

tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum 

dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus 

dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta asset yang 

tidak berwujud lainnya (intangible asset) misalnya goodwill, hak patent, 

hak menerbitkan dan sebagainya.” 

Asset diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok yaitu : 

a. Asset Lancar  

Pengertian asset lancar yang dikemukakan oleh Munawir (2007:14) adalah 

sebagai berikut : 

“Asset lancar adalah uang Kas dan asset lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan (liquid) atau ditukar menjadi uang tunai, 

dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya.” 

Yang termasuk kelompok asset lancar adalah :  

1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan.  

2. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities) 

adalah sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk 

memanfaatkan uang kas yang sementara belum dibutuhkan dalam 

operasi. 

3. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-

undang. 



4. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit. 

5. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal laporan posisi keuangan masih digudang atau belum laku 

dijual. Untuk perusahaan manufacturing (yang memproduksi barang) 

maka persediaan yang dimiliki meliputi : persediaan bahan mentah, 

persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang selesai. 

6. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, 

sehingga merupakan tagihan. 

7. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu 

belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada 

periode berikutnya.  

b. Asset tidak lancar 

Menurut Munawir (2007:16) yang termasuk dengan asset tidak lancar 

adalah : 

“Asset tidak lancar adalah asset 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).” 

Yang termasuk asset tidak lancar adalah : 

1. 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. 



2. Asset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkrit). Yang dimaksud dalam kelompok asset tetap meliputi : 

tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan dan perlengkapan atau 

alat-alat lainnya.  

3. Asset tetap tidak berwujud (intangible fixed asset) adalah kekayaan 

perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak 

yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan utnuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk intangible fixed asset 

meliputi : hak cipta, merk dagang, biaya pendirian (organization cost), 

lisensi, goodwill dan sebagainya. 

4. Beban yang ditangguhkan (deffered charges) adalah menunjukan adanya 

pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih 

dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada 

periode-periode berikutnya. 

5. Asset lain-lain adalah menunjukan kekayaan atau asset perusahaan yang  

tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya, misalnya : gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, 

piutang jangka panjang dan sebagainya.   

 

2. Liabilitas 

Menurut Munawir (2007:18) pengertian liabilitas adalah sebagai berikut : 

“Liabilitas adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan 

sumber dana atau ekuitas perusahaan yang berasal dari kreditor.” 

Liabilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Liabilitas lancar  

Menurut Munawir (2007:18) yang dimaksud liabilitas lancar adalah : 

“Liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek adalah kewajiban 

keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan 

dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal laporan 



posisi keuangan) dengan menggunakan asset lancar yang dimiliki 

perusahaan.” 

Adapun yang termasuk liabilitas lancar meliputi : 

1. Hutang Dagang, yaitu hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan secara kredit. 

2. Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang 

diatur dalam undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 

3. Hutang Pajak, baik pajak perusahaan yang bersangkutan maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara. 

4. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

5. Hutang Jangka Panjang yang segera jatuh tempo, yaitu sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

6. Penghasilan yang diterima dimuka (deffered revenue), adalah penerimaan 

uang untuk penjualan barang dan jasa yang belum direalisir. 

 

b. Liabilitas Jangka Panjang  

Menurut Munawir (2007:19) yang dimaksud liabilitas jangka panjang, 

yaitu : 

“Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka 

waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan posisi keuangan) .” 

Yang termasuk liabilitas jangka panjang, meliputi : 

1. Hutang Obligasi. 

2. Hutang Hipotik, yaitu hutang yang dijamin dengan asset tetap tertentu. 

3. Pinjaman Jangka Panjang yang lain. 

 



3. Ekuitas 

Dalam perusahaan, masalah ekuitas merupakan masalah yang tidak akan 

berakhir mengingat masalah itu mengandung banyak dan berbagai rupa aspek. 

Baik perusahaan besar maupun kecil untuk kebutuhan akan ekuitas sangat 

diperlukan untuk dipergunakan dalam aktivitas usahanya. Besarnya ekuitas yang 

dibutuhkan akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan.  

Menurut Munawir (2007:19), pengertian ekuitas adalah : 

“Merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 

yang ditujukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba 

yang ditahan. Atau kelebihan nilai asset yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutang.” 

 

B. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Income Statement) 

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

adalah : 

“Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama 

periode tertentu.” 

Donald E. Kieso mengemukakan bahwa betuk Laporan Laba Rugi 

dikelompokan menjadi dua, yaitu Laporan Laba Rugi bentuk langsung dan 

Laporan Laba Rugi bertahap. 

Menurut Donald E. Kieso (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. Kieso (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. 

c. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. 

 

C. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut Kasmir (2011:29) menyatakan bahwa : 

“Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah ekuitas yang 

dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya ekuitas.” 

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

“Suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode 

waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.” 

Perubahan-perubahan yang terjadi perlu diketahui untuk melihat 

perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan. Setelah perubahan ini 

diketahui, apakah terjadi kenaikan atau penurunan atau tetap, dapat pula diketahui 

sebab-sebab terjadi perubahan tersebut.  

 

D. Laporan Arus Kas  

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 menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk kedalam 

perusahaan, seperti hasil penjualan, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah 

pengeluaran seperti biaya operasional perusahaan. 

 

E. 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).  

 

 

 

 

 

 



Contoh Tabel Laporan Posisi Keuangan yang telah disesuaikan dengan 

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

 

TABEL 2.1 

PT. CERIA 

Laporan Posisi Keuangan 

31 Desember 2012 

Asset Liabilitas dan Ekuitas  

Asset Lancar Liabilitas Lancar 

Kas ........................................ XXXX Hutang Jangka Panjang  

Yang Telah Jatuh Tempo . XXXX 

Piutang .................................. XXXX Hutang Dagang ................ XXXX 

Investasi Jangka Panjang ...... XXXX Liabilitas Pajak  

Penghasilan Tambahan .... XXXX 

Total Asset Lancar .............. XXXX Hutang Jangka Pendek  

Lainnya ............................ XXXX 

 Total Liabilitas Lancar .. XXXX 

Asset Tidak Lancar  

Investasi Jangka Panjang ...... XXXX Liabilitas Tidak Lancar 

Tanah .................................... XXXX Hutang Jangka Panjang  ...  

 ......................................... XXXX 

Bangunan .............................. XXXX 

(-)Penyusutan Bangunan ....... XXXX 

                                               XXXX 

Hutang Sewa Pembiayaan  

 ......................................... XXXX 

Mesin .................................... XXXX 

(-)Penyusutan Mesin ............. XXXX 

                                               XXXX 

Hutang Jangka Panjang Lainnya

 ......................................... XXXX 

Peralatan ............................... XXXX 

(-)Penyusutan Peralatan ........ XXXX 

Total Liabilitas Tidak Lancar

 ......................................... XXXX 



                                               XXXX 

Asset Pajak Tangguhan ........ XXXX Total Liabilitas ............... XXXX 

Goodwill ............................... XXXX  

Asset lain-lain ....................... XXXX Ekuitas Pemegang Saham 

Total Asset Tidak Lancar .. XXXX Modal Saham ................... XXXX 

Total Asset ........................... XXXX Tambahan Modal Disetor    

 ......................................... XXXX 

 Laba Ditahan .................... XXXX 

 Akumulasi Laba/Rugi  

Komprehensif................... XXXX 

 Total Ekuitas Pemegang Saham

 ......................................... XXXX 

 Total Liabilitas Dan Ekuitas 

Pemegang Saham ........... XXXX 

Sumber : Data yang diolah dari http://jurnalakuntansikeuangan.com 
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2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

 

TABEL 2.2 

PT. CERIA 

Laporan Laba Rugi 

Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 

Penjualan kotor (bruto)               XXXX  

 

Retur penjualan  

Potongan penjualan     

Penjualan bersih (neto) 

XXXX 

XXXX 

 XXXX 

 XXXX 

  

Harga pokok penjualan :  

Persediaan barang dagangan (awal)     XXXX 

Pembelian barang dagangan  

 XXXX  

Ongkos angkut pembelian   

 XXXX 

  XXXX 

 

Retur pembelian   

 XXXX  

Potongan pembelian 

 XXXX 

 XXXX 

 

Pembelian bersih  

Barang siap dijual   

Persediaan barang dagangan (akhir) 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

Harga pokok penjualan           

Laba kotor                 

 XXXX 

 XXXX 



Beban Usaha :  

Beban penjualan :  

Beban gaji karyawan penjualan 

Beban promosi         

Beban penjualan lain-lain   

Beban administrasi & umum:  

Beban gaji karyawan kantor    

Beban sewa kantor   

Beban listrik, telepon dan air    

Beban penyusutan  

Beban lain-lain       

Jumlah beban usaha           

 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

XXXX  

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 XXXX 

Laba Usaha                  XXXX 

Pendapatan Luar Usaha :  

Pendapatan bunga  

 XXXX  

Pendapatan jasa giro     

 XXXX 

Jumlah pendapatan luar usaha       

 

 

 

 

 

XXXX 

Beban Luar Usaha :  

Beban bunga pinjaman     

 XXXX  

Denda keterlambatan     

 XXXX   

Jumlah biaya luar usaha       

 

 

 

 

 

XXXX 

Pendapatan / Biaya luar usaha             

Laba bersih sebelum pajak             

Pajak penghasilan badan (PPh ps 29) 

– lampiran       

Laba bersih setelah pajak             

 XXXX 

 XXXX 

 

 XXXX 

 XXXX 

Sumber : Data yang diolah dari http://jurnalakuntansikeuangan.com 

http://jurnalakuntansikeuangan.com/


 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

 

TABEL 2.3 

PT. CERIA 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 

Ekuitas (Awal)        XXXX 

 Laba Bersih Setelah Pajak    XXXX 

 Prive (Drawing)     XXXX 

 Penambahan Modal       XXXX 

Ekuitas (Akhir)        XXXX 

Sumber : Data yang diolah dari http://jurnalakuntansikeuangan.com 

 

 

4. Laporan Arus Kas  

 

TABEL 2.4 

PT. CERIA 

Laporan Arus Kas 

Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 

Arus kas dari aktivitas operasi: 

Penerimaan uang dari pelanggan    XXXX    

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  XXXX  

Kas yang dihasilkan operasi     XXXX 

Pembayaran bunga      (XXXX)  

Pembayaran pajak penghasilan    (XXXX) 

Arus kas sebelum pos luar biasa    XXXX 

 Penerimaan kas lain-lain (misal premi)   XXXX 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi     XXXX 
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Arus kas dari aktivitas investasi  

Perolehan dari anak perusahaan    (XXXX) 

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan   (XXXX) 

Hasil dari penjualan peralatan     XXXX 

Penerimaan bunga                  XXXX   

Penerimaan deviden                 XXXX 

Arus kas bersih dari aktivitas investasi                XXXX 

 

Arus kas dari aktivitas pendanaan  

Hasil dari penerbitan modal saham             XXXX  

Hasil dari pinjaman jangka panjang             XXXX 

Pembayaran hutang, sewa guna usaha, dll          (XXXX)  

Pembayaran deviden                 (XXXX)  

Arus kas dari aktivitas pendanaan                  XXXX 

Kenaikan kas bersih dan setara kas     XXXX       

Kas dan setara kas pada awal periode                  XXXX 

Kas dan setara kas pada akhir periode                  XXXX 

 

REKONSILIASI LABA BERSIH KE JUMLAH KAS DARI KEGIATAN 

USAHA 

Laba bersih                      XXXX 

Penyesuaian untuk rekonsiliasi  

Depresiasi dan amortisasi            XXXX 

Kerugian piutang               XXXX 

Pelunasan piutang angsuran          XXXX 

Laba penjualan mesin               (XXXX) 

Kenaikan hutang bunga dan pajak          XXXX 

Jumlah penyesuaian                   XXXX 

Jumlah kas dari kegiatan usaha                  XXXX 

Sumber : Data yang diolah dari http://jurnalakuntansikeuangan.com 

http://jurnalakuntansikeuangan.com/


2.2 Analisis Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui posisi dan keadaan serta perkembangan perusahaan, 

perlu diadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, melalui 

menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan dapat diketahui apakah 

posisi keuangan dari suatu perusahaan dapat diketahui apakah posisi keuangan 

dan hasil operasi perusahaan memuaskan atau tidak bagi pemakai laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan 

tersebut.  

     

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:34) pengertian analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan 

analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan 

dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan.”     

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan proses yang mempelajari data-data keuangan agar dapat 

dipahami dengan mudah untuk mengetahui proses keuangan, hasil operasi, dan 

perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan 

sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Pada dasarnya analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai 

kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha ataupun 

proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan 

laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji 

 

 



dalam laporan keuangan. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan suatu 

perusahaan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan perusahaan. 

Menurut Munawir (2007:37) tujuan analisa laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“Merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk 

menganalisa laporan keuangan, dan setiap metoda analisa mempunyai 

tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.” 

Analisis laporan keuangan memiliki tujuan untuk dapat memberikan 

pertimbangan yang lebih layak dan sistematis dalam rangka memprediksi apa 

yang mungkin akan terjadi di masa datang, dimana data yang disajikan oleh 

laporan keuangan menggambarkan apa yang telah terjadi. 

 

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

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

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Misalnya debandingkan 

dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan keuangan 

perusahaan lainnya.   

Analisis metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan 

menurut Munawir (2007:36), ada dua metode yaitu : 

a. Analisis Horizontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk beberapam periode atau beberapa saat, sehingga 

akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula 

sebagai metode analisa dinamis. 

b. Analisis Vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam 

laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 

keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal ini disebut 

juga sebagai metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat 



diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui 

perkembangannya. 

Adapun teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan 

keuangan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan cara menunjukan : 

1. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

3. Kenaikan atau penurunan dalam presentase. 

4. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 

5. Presentase dari total laba. 

b. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam, presentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

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

c. Laporan dengan presentase per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui presentase investasi pada 

masing-masing asset terhadap total assetnya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosannya yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

d. 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. 

e. 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. 



f. Analisa ratio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba 

rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Analisa Perubahan Laba Kotor (gross profit analysis), adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tertentu. 

h. Analisa Break-Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.  

     

2.3 Analisis Rasio 

Analisis rasio merupakan penggabungan yang menunjukan hubungan antara 

satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, hubungan antara unsur 

laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Analisis 

rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan internal perusahaan, 

melainkan juga pihak luar dan berbeda menurut kepentingan khusus dari analisis 

atau pihak yang berkepentingan.  

Analisis rasio berguna bagi para analisis internal untuk membantu 

manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki 

kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan 

keuangan. 

Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan 

pandangan yang lebih jelas mengenai kondisi financial dan prestasi suatu 

perusahaan dan akan lebih bermanfaat jika angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Memang standar itu bisa bermacam-macam bahkan akal sehat, logika, 

kebiasaan, kelaziman, juga dapat digunakan. Namun jika kita ingin menilai 

perusahaan secara lebih objektif mestinya rasio itu juga objektif. 



Menurut Munawir (2007:64), menyatakan bahwa : 

“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(matemathical relationship) antara 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 atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.”    

   

2.4 Bentuk-bentuk Rasio Keuangan 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio 

keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Berikut ini adalah bentuk-

bentuk rasio keuangan menurut Kasmir (2010:106) yaitu : 

1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio 

likuiditas untuk menunjukan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo baik liabilitas perusahaan kepada 

pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. 

Rasio likuiditas atau sering disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengatur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Terdapat dua 

macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Apabila perusahaan mampu memenuhi liabilitasnya, dinyatakan 

perusahaan tersebut liquid. 

b. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi liabilitasnya 

tersebut atau tidak mampu, dikatakan iliquid. 

2.  Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur sejauh 

mana asset perusahaan dibiayai dengan asset. Artinya besarnya jumlah kegiatan 

usaha jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. 

 

 



Keuntungan dengan menggunakan rasio leverage adalah : 

a. Dapat menilai kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap 

liabilitas pada pihak lainnya; 

b. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas yang bersifat tetap; 

c. Mengetahui keseimbangan antara nilai asset khususnya asset tetap 

dengan ekuitas; 

d. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.  

3.  Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan hibah untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang 

ditunjukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.  

 

2.5 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan  

Keterbatasan analisis rasio keuangan diantaranya : 

1. Rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara 

penafsirannya dan bahkan dapat dimanipulasi. 

2. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu 

rasio tertentu baik atau buruk dalam penilaian gabungan tentang suatu 

perusahaan, berdasarkan suatu kumpulan rasio-rasio. 

3. Kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa 

perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. 

4. Dalam menganalisa setiap rasio, angka-angka yang diperoleh dan perhitungan 

tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya satu 

dari dua hal yang dipenuhi : (1) Adanya perbandingan dengan perusahaan 

sejenis yang mempunyai tingkat rasio yang hampir sama; (2) Adanya analisa 

kecenderungan (trend) dari setiap rasio pada tahun-tahun sebelumnya. 



5. Pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri tidak menunjukan kinerja 

perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat 

yang lebih baik dari rata-rata industri. Oleh karena itu lebih tepat jika 

difokuskan pada industry leader’s rations. 

 

2.6 Analisis Rasio Keuntungan  

2.6.1 Pengertian Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

Menurut Susan Irawati (2006:58) yang dimaksud dengan rasio 

profitabilitas adalah : 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan asset 

perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan, 

dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi 

secara efisien.” 

 

2.6.2 Alat Analisis Rasio Profitabilitas 

 

1. Gross Profit Margin =  
              

         
 x 100% 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur laba bruto per rupiah penjualan. 

 

2. Operating Profit Margin =  
    

          
        

Rasio ini menunjukan keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan 

perusahaan per rupiah penjualan. 

 

3. Net Profit Margin =  
   

         
        

Rasio ini menunjukan keuntungan netto per rupiah penjualan. 

 

4. Return On Assets =  `
    

           
        

Rasio ini menunjukan kemampuan dari ekuitas yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan asset untuk menghasilkan keuntungan sebelum pajak. 



 

5. Return On Equity =  
   

                   
        

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang sering disebut 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, sehingga ROE ini ada yang menyebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri. 

 

6. Return On Investment =  
   

            
        

Return On Investment (ROI) adalah suatu cara untuk mengukur seberapa 

banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki 

perusahaan. 

 

2.6.3 Return On Asset (ROA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui 

rasio ini kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan 

assetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Hanafi (2007:159) pengertian Return On Asset adalah : 

“Analisis ROA (Analysis Return On Asset) mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset 

(kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-

biaya untuk mendanai asset tersebut.” 

Menurut Susan Irawati (2006:59) Return On Asset adalah : 

“Return On Asset adalah kemampuan suatu perusahaan (asset 

perusahaan) dengan seluruh ekuitas yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba 

usaha dengan ekuitas sendiri dan ekuitas asing yang digunakan untuk 

menghasilkan laba yang dinyatakan presentase.” 

 

Return On Asset dapat dihitung dengan menggunakan rumus  

Return On Assets =  `
    

           
        

 



Dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihasilkan melalui 

perbandingan antara laba perusahaan dengan total asset yang dimiliki perusahaan. 

2.6.4 Return On Investment (ROI) 

Menurut Munawir (2007:89) pengertian Return On Investment adalah : 

“Return On Investment adalah salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk operasinya perusahaan (Net Operating Income) 

dengan jumlah investasi atau asset yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut (Net Operating Asset) 

Menurut Munawir (2007:89) besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu : 

1. Turn Over dari Operating Asset (tingkat perputaran asset yang digunakan 

untuk operasi). 

2. Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

presentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualan. 

 

Return On Investment dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Return On Investment =  
   

            
        

 

Besarnya ROI akan berubah kalau ada perubahan profit margin atau turn 

over, baik masing-masing atau kedua-duanya. Dengan demikian maka pimpinan 

perusahaan dapat menggunakan salah satu atau kedua-duanya dalam rangka usaha 

untuk memperbesar ROI. Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar profit 

margin adalah bersangkutan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di sektor 

produksi, penjualan dan administrasi. Usaha mempertinggi ROI dan memperbesar 

asset turn over adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai asset, baik 

asset lancar maupun asset tetap. 


