
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan 

 Di dalam mengamati perkembangan suatu perusahaan, salah satu aspek 

yang paling penting adalah bidang keuangannya. Dengan melihat aspek keuangan 

suatu perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat sejauh mana 

kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam kegiatan usahanya, 

perusahaan sangat memerlukan keterangan mengenai keadaan keuangannya atau 

biasa disebut dengan Laporan Keuangan yang pada dasarnya disusun untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, di mana dalam 

proses akuntansi tersebut meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang mencerminkan keadaan 

hutang, modal, hasil serta beban dalam suatu perusahaan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia  

(2009:1.5) adalah: 

“Laporan keuangan adalah proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan 
posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya 
sebagai laporan arus kas (dana), catatan laporan lain, serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga.” 
 
Sedangkan menurut Kieso et. all (2011:5) menjelaskan: 

“The financial statement most frequently provided are (1) the statement 
of financial statements position, (2) the income statement or statement of 
comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the 
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statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of 
each financial statement”. 
  
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan informasi keuangan perusahaan pada 

periode tertentu yang terdiri dari Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas, serta 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya. 

Karena dengan laporan keuangan tersebut pemilik perusahaan akan dapat 

menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya diukur 

atau dinilai dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

2. Manajer atau Pimpinan Perusahaan 

Arti penting laporan keuangan bagi manajer adalah bahwa laporan 

keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan 

kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada 

manajer. Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam 

bentuk laporan keuangan hanyalah sampai pada penyajian posisi keuangan 

dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten. 

3. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada 

informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun 

dan kesempatan kerja. 
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4. Investor 

Para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan ditempat mereka 

menanamkan modalnya, yang akan digunakan untuk mengetahui prospek 

keuntungan dan perkembangan perusahaan selanjutnya. Dari analisis 

laporan keuangan tersebut maka para investor dapat mengetahui jaminan 

atas investasinya juga untuk mengetahui kondisi keuangan jangka 

pendeknya. 

5. Kreditur dan Bankir 

Para kreditur dan bankir perlu mengetahui posisi dan kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dilihat dari hasil laporan keuangan perusahaan 

tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemberian kredit. 

6. Pemerintah 

Pemerintah memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan untuk 

membantu dalam menentukan besarnya pajak yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. 

7. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

8. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada para penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.1.2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.1) sifat dan keterbatasan 

laporan keuangan antara lain: 

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

yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan, jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh 

yang material terhadap kewajiban laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat informasi yang dilaporkan. 

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan perusahaan. 

8. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas), 

(substancy over form). 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan 

umumnya diabaikan. 

 

Sedangkan menurut Munawir (2007:9), keterbatasan laporan keuangan 

tersebut adalah: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan 
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bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua jumlah-jumlah 

atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keungan tidak menunjukkan 

nilai realisasi di mana di dalamnya terdapat pendapat-pendapat pribadi 

yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan 

dibuat berdasarkan konsep going concern sehingga aktiva tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. Karena itu, angka yang tercantum dalam laporan 

keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan 

harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

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

mana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang 

dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang dijual 

semakin besar. Mungkin kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga jual 

barang tersebut yang mungkin 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.  

 

2.1.3 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan 

 Tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (2009:1.5) 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”. 
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 Adapun karakteristik kualitatif dari laporan keuangan menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2009:7) adalah: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk 

maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta 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. 

Materialitas 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 
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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 aset atau penghasilan 

tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih 

rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 

memperkenankan pembentukan aset 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. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 
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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 peyediaan 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 

anatara 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. 

 

2.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:1.2) laporan 

keuangan lengkap terdiri dari: 

2.1.4.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

 Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, 

hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi, tujuan 

laporan posisi keuangan adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu 
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perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku 

ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, 

sehingga laporan posisi keuangan sering disebut dengan Balance Sheet. 

 Dalam laporan posisi keuangan disajikan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan komponen yang ada di laporan posisi keuangan. Menurut 

Kasmir (2008:8), secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi: 

1. Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki; 

2. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva atau harta (assets); 

3. Jenis-jenis kewajiban atau hutang (liability); 

4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau hutang (liability); 

5. Jenis-jenis modal (equity); 

6. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal. 

Menurut Munawir (2007:14), komponen dalam penyusunan penyajian neraca 

adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva  

Aktiva merupakan harta atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang 

memiliki manfaat baik jangka pendek (kurang dari 1 tahun) maupun jangka 

panjang, berwujud atau tidak berwujud dan belum digunakan dalam operasi 

perusahaan namun masih dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (2009:19.4) pengertian 

aset  (aktiva) sebagai berikut: 

Aset adalah sumber daya yang: 
a) Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; 
b) Manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan 

diterima oleh entitas. 
 

Dari penjelasan di atas maka aktiva adalah sumber ekonomi yang akan dipakai 

oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aktiva diklasifikasikan menjadi 

dua bagian yaitu: 

• Aktiva lancar menurut Munawir (2007:14): 

“Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 
diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, 
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dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya paling lama satu 
tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal.” 

 

Menurut Munawir (2007:14) penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca 

didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva 

yang paling likuid sampai dengan aktiva yang tidak likuid. Sedangkan menurut 

Kieso et. all (2011:193) penyajian pos-pos neraca dimulai dari aktiva yang tidak 

likuid sampai dengan aktiva yang likuid. 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah: 

a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

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

adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud 

untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan 

dalam operasi. 

c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-

undang. 

d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kreditor atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit. 

e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai 

tanggal neraca masih digudang atau belum laku dijual. 

f. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang Masih Harus Diterima , adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, 

sehingga merupakan tagihan. 

g. Persekot atau Biaya yang Dibayar di Muka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain itu belum dinikmati oleh 

perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 
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Sedangkan Menurut Kieso et. all (2011: 195) memberikan definisi aktiva 

tidak tetap atau aktiva lancar sebagai berikut:  

“As indicated earlier, current assets are cash and other assets a company 

expects to convert into cash sell, or consume either in one year or in the 

operating cycle whichever is longer”.  

 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, aturannya 

adalah bahwa jika suatu aktiva akan diubah menjadi kas atau digunakan untuk 

membayar kewajiban lancar dalam satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang 

lebih panjang, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 

Sedangkan Aktiva tidak lancar menurut Munawir (2007:16): 

“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 putaran 
operasi perusahaan)”. 
 
Yang termasuk 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, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva 

tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang sifatnya permanen (aset tersebut mempunyai umur kegunaan 

jangka panjang atau tidak akan habis di pakai dalam satu priode kegiatan 

perusahaan). 

c. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (intangible Fixed Assets), 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. Beban Yang Ditangguhkan (Deferred Charges), adalah menunjukkan 

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang 
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(lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga 

pada periode-periode berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, diskonto 

obligasi, biaya pembukuan perusahaan biaya penelitian dan sebagainya. 

e. Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aset 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. Kewajiban  

Menurut Kieso et. all (2011:192) memberikan definisi kewajiban sebagai 

berikut: 

“liability is present obligation of the entity arising from past events, the 

setlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 

resources embodying economic benefit”. 

 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah 

kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian 

yang diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas sumber daya yang 

memiliki manfaat ekonomi. 

 
Sedangkan menurut Munawir (2007:18) kewajiban adalah: 

“Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 

 

 kewajiban dapat dibedakan ke dalam kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang. 

• Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 

(satu tahun tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah: 
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a. Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan kredit. 

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

diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 

c. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. 

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

tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

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

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

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

penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. 

• kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

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

sejak tanggal neraca). 

Yang termasuk dalam kewajiban Jangka Panjang adalah: 

a. Hutang Obligasi. 

b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aset tetap tertentu. 

c. Pinjaman Jangka Panjang yang Lain. 

3. Modal 

Modal adalah hak residu atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban. Menurut Munawir (2007:19) modal adalah: 

“Merupakan hak atau bagian dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 
ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang 
ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 
terhadap seluruh hutang-hutangnya”. 

 

Sedangkan menurut Kieso et. all (2011: 192) modal adalah 

“Equity is residual interest in the assets of the entity after deducting all 

its liabilities”.  
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ekuitas atau modal 

merupakan hasil dari pengurangan aset yang dimiliki entitas dengan kewajiban. 

 
 

Bentuk Neraca 

 Menurut Munawir (2007:22) mengatakan bahwa bentuk atau susunan dari 

neraca tidak ada keragaman diantara perusahaan-perusahaan, tergantung pada 

tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Skontro (Account Form), di mana semua aktiva tercantum 

sebelah kiri/debet dan hutang serta modal tercantum sebelah 

kanan/kredit. Berikut adalah contoh dari neraca yang berbentuk 

skontro. 

   Tabel 2.1 
Contoh Neraca Bentuk Skontro 

PT. XYZ 
NERACA 

Per 31 Desember xxxx 
AKTIVA 

Aktiva Lancar 
Kas                                xxx 
Surat Berharga              xxx 
Piutang  wesel               xxx 
Piutang Dagang             xxx 
Persediaan Barang  
Dagang                          xxx 
Penghasilan yang  
Masih Harus diterima   xxx 
Persekot Biaya              xxx 
Jumlah Aktiva Lancar                    xxx 
          

Investasi                      
Saham PT XYZ                               xxx 

 
Aktiva Tetap 

Tanah                                       xxx 
Bangunan                      xxx 
Akum. Peny. 
Bangunan                    (xxx)    xxx 
mesin                            xxx 

PASIVA 
kewajiban Lancar 

Hutang Usaha             xxx 
Wesel Bayar                xxx 
Biaya yang masih  
Harus dibayar              xxx 
Hutang Pajak  
Pendapatan                  xxx 
Pajak Buruh yang  
Belum disetor              xxx 
Penerimaan dimuka     xxx 
Persekot Biaya             xxx 
Jumlah Hutang  
Lancar                                   xxx 

 
kewajiban Jangka Panjang 

Hutang Hipotik         xxx 
Hutang Obligasi        xxx 
Hutang Jangka 
Panjang                                xxx 

Jumlah Hutang                xxx 
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Akum. Peny. Mesin    (xxx)     xxx 
Peralatan                        xxx 
Akum. Peny. Peralatan (xxx)   xxx 
Jumlah Ativa Tetap                         xxx  
 

Intangible 
Goodwill                                  xxx 
Patent                                       xxx                                   
                                                           xxx 
Beban yang ditangguhkan                 xxx  

Total Aktiva                                           xxx 
 

Modal 
Modal Saham               xxx 
Saldo Laba                   xxx 
Cadangan 
Pelunasan Obligasi       xxx 

Jumlah Modal                 xxx 
 
 
 
 

Total Passiva                                        xxx  
    

Sumber :Munawir  (2007:22) 
 

2. Bentuk Vertikal (report form), dalam bentuk ini semua aktiva tampak 

di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang serta modal. Berikut contoh neraca vertikal. 

 
Tabel 2.2 

Contoh Neraca Bentuk Vertikal 
PT.XYZ 
Neraca 

Per 31 Desember xxxx 
AKTIVA 

 
Aktiva Lancar 

Kas                                                                                     xxx                                                                      
Surat Berharga                                                                   xxx 
Piutang                                                                               xxx 
Persediaan Barang Dagang                                                xxx 
Penghasilan yang Masih Harus Diterima                          xxx    
Persekot Biaya                                                                   xxx 
Investasi                                                                             xxx 
Jumlah Aktiva Lancar                                                                        xxx 
 

Investasi 
Saham PT. XYZ                                                                                 xxx 
 

Aktiva Tidak Lancar                                
Tanah                                                                                 xxx 
Bangunan                                                       xxx           
Akum. Peny. Bangunan                                (xxx)            xxx 
Mesin                                                             xxx            
Akum. Peny. Mesin                                      (xxx)            xxx 
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Peralatan                                                        xxx            
Akum. Peny. Peralatan                                 (xxx)            xxx  
Jumlah Aktiva Tidak Lancar                                                             xxx       
Total Aktiva                                                                                                 xxx 

PASSIVA 
kewajiban Lancar 

Hutang Usaha                                               xxx 
Wesel Bayar                                                  xxx 
Biaya yang masih harus dibayar                   xxx     
Hutang Pajak Pendapatan                            xxx 
Pajak Buruh yang belum disetor                  xxx   
Penerimaan di muka                                     xxx  
Persekot Biaya                                             xxx 
Jumlah Hutang Lancar                                                    xxx 
  

Kewajiban Jangka Panjang 
Hutang Hipotik                                         xxx 
Hutang Obligasi                                        xxx 
Jumlah Hutang Jangka Panjang                                       xxx   

Jumlah Hutang                                                                   xxx       
 

Modal 
Modal Saham                                            xxx 
Saldo Laba                                                xxx 
Cadangan Pelunasan Obligasi                   xxx 

Jumlah Modal                                                                    xxx           
Total Passiva                                                                                                      xxx 
Sumber : Munawir  (2007:23) 
 

Sedangkan bentuk neraca (laporan posisi keuangan) menurut Kieso et. all 

(2011:203) sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Contoh Bentuk Vertikal 

PT.XYZ 
Neraca 

Per 31 Desember xxxx 
Aset 

Aktiva tidak lancar 
Investasi jangka panjang                                                      xxx 
Aktiva tetap : 
          Tanah                                                               xxx 
          Gedung                                          xxx      
          (-) akumulasi depresiasi                 xxx            xxx            
 Total aktiva tetap                                                                     xxx 
Aktiva tetap tak berwujud                                                        xxx 
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Total aktiva tidak lancar                                                                                   xxx 
 
Aktiva lancar 

Persediaan                                                                             xxx  
Beban dibayar dimuka                                                          xxx    
Piutang dagang                                                          xxx 
(-) piutang tak tertagih                                            xxx          xxx 
Investasi jangka pendek                                                          xxx 
Kas dan setara kas                                                                   xxx 

Total aktiva lancar                                                                                            xxx 
Total Aktiva                                                                                                       xxx 
 

Kewajiban dan Modal 
Modal 

Modal saham                                                                         xxx 
Laba ditahan                                                                          xxx 

Total Modal                                                                                                   xxx 
 
Kewajiban jangka panjang 

Hutang obligasi                                                                      xxx 
Hutang hipotik                                                                       xxx                   

Total kewajiban jangka panjang                                                                 xxx 
 
Kewajiban jangka pendek 

Hutang wesel                                                                         xxx      
Hutang usaha                                                                         xxx   
Hutang bunga                                                                        xxx 
Hutang gaji                                                                            xxx 

Total Kewajiban jangka pendek                                                                 xxx 
Total kewajiban                                                                                            xxx 

                     
Sumber: Kieso et. all (2011:203) 
 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi 

keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak lebih jelas. 

 

2.1.4.2 Laporan Laba Rugi Komprehensif  

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1.3) laporan laba-rugi 

komprehensif adalah: 
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 “ Laporan laba rugi komprehensif adalah total pendapatan dikurangi 

beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan 

komprehensif lain”. 

 
Sedangkan menurut Kieso et. all (2011:164) yang dimaksud dengan laba 

rugi komprehensif atau comprehensive income adalah: 
“Comprehensive income includes all changes in equity during a period 
expect those resulting from investments by owners and distributions to 
owners. Comprehensive income, therefore, includes the following; all 
revenues and gains, expenses and losses reported in net income, and all 
gains amd losses that bypass net income but affect equity”. 
 

Dari definisi di atas jelas bahwa laba komprehensif meliputi semua 

perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat investasi oleh 

pemilik dan distribusi kepada pemilik. Karena itu, laba komprehensif meliputi 

semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam 

laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan dan kerugian yang tidak 

dimasukkan dalam laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham. 

 Laporan laba rugi komprehensif mempunyai dua unsur yaitu: 

1. Penghasilan (Income) dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat 

ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau 

penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu, penghasilan 

dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Pendapatan (Revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas seperti penjualan barang dagangan, 

penghasilan jasa (Fees), pendapatan bunga, pendapatan 

dividen, royalti dan sewa. 

b. Keuntungan (Gains). 

2. Beban (Expenses) dapat diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aset, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekonomi yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu. 
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2.1.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan 

merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan 

pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja 

selama periode tertentu dan perubahan modal kerja selama periode yang 

bersangkutan. 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.13) dinyatakan bahwa: 

“Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 
penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 
berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 
diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, 
kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan 
pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, 
menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 
kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan”. 

 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 

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

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sabagimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

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

perubahannya, dan 

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

agio dan cadangang awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap 

perubahan. 

 

2.1.4.4 Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan kas keluar yang utama 

dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi 
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kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, 

memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen.  

 Menurut Kieso et. all (2011:191) laporan arus kas melaporkan arus kas 

melalui tiga jenis aktivitas: 

1. Arus kas dari aktivitas operasi (Cash Flow From Operating Activities) 

adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh-

contoh transaksi semacam itu mencakup pembelian dan penjualan 

barang dagangan oleh pengecer atau peritel. 

2. Arus kas dari aktivitas investasi (Cash Flow From Investing Activities) 

adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam 

aktiva tidak lancar. Contoh-contoh transaksi seperti itu meliputi 

penjualan dan pembelian aktiva tetap, seperti peralatan dan bangunan. 

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (Cash Flow From Financing 

Activities) adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas 

dan utang perusahaan. Contoh-contoh transaksi itu meliputi  

penerbitan atau penarikan sekuritas atau efek ekuitas dan utang. 

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya disajikan terlebih dahulu, lalu diikuti 

dengan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Total arus kas 

bersih dari aktivitas tersebut merupakan kenaikan atau penurunan bersih kas, dan 

setelah itu saldo kas pada akhir laporan arus kas sama dengan kas yang dilaporkan 

di neraca. 

 

2.1.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.13) menyatakan bahwa: 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 
seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan 
keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan 
untuk diungkapkan dalam Penyataan Akuntansi Keuangan serta 
pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 
menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar”. 
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Catatan laporan keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

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

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

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

Dalam rangka membantu pengguna laporan keungan memahami laporan 

keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, 

maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi 

yang diterapkan. 

b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuangan. 

c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah 

laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur 

tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan 

untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan 

keuangan ini sendiri. 

 Sedangkan menurut Leopold A. Bernstein (2008:52) memberikan definisi 

laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement analysis is the judgmental process that aims to 
evaluate the current and past financial positions and result of operation 
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of an enterprise, with primary objective of determining the best possible 
estimates and predictions about future conditions and performance”. 
 
Dari definisi di atas jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi 

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, 

dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Leopold A. Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo dan 

Rifka Julianty (2008:53) tujuan dari Analisis Laporan Keuangan adalah: 

 “Digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 
investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan 
kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap 
masalah manajemen, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen”. 
 
Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 

dugaan atau intuisi, untuk mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian 

yang tidak bisa dihindari pada setiap proses pengambilan keputusan. Menurut 

Harahap Sofyan Safri (2010:200) dalam menganalisis laporan keuangan ada 

berbagai langkah yang harus ditempuh, yaitu: 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang disetujui oleh 

perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh 

perusahaan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpegaruh pada perusahaan 

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan juga perlu dipahami seperti kondisi-kondisi 

yang mencakup informasi mengenai kecenderungan industri di mana 

perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen 
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dan perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan 

perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak. 

3. Mempelajari dan me-review laporan keuangan 

Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diterapkan maka perlu 

dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, 

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup 

jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan. 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami dan me-review laporan keuangan, maka dengan 

menggunakan berbagai metode dan analisis yang ada dapat menganalisis 

laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. 

Di dalam menganalisis laporan keuangan menurut Harahap Sofyan Safri 

(2007:203) terdapat kelemahan-kelemahan seperti: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan kepada laporan keuangan oleh 

kerenanya laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari 

analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya untuk menilai suatu laporan 

keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan tetapi 

juga harus dilihat dari aspek lainnya, seperti tujuan perusahaan, situasi 

ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan dan 

budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini berbeda dengan kondisi di masa yang akan datang. 

 

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Kasmir (2010:69) secara umum metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu: 

1. Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) adalah analisis dengan 

mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau 

beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik analisis 
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yang biasanya menggunakan metode ini adalah teknik analisis 

perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan penggunaan dana 

dan analisis perubahan laba kotor. 

2. Analisis Vertikal (Analisis Statis) adalah menganalisis laporan keuangan 

yang hanya meliputi suatu periode atau satu saat saja atau membandingkan 

antara pos yang satu dengan pos lainnya sehingga hanya akan diketahui 

keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis ini disebut 

statis karena mengatahui perkembangannya. Teknik analisis yang biasanya 

menggunakan metode ini adalah teknik analisis presentase perkomponen 

(Common Size), analisis rasio dan analisis break even. 

Sementara menurut Munawir (2007:36) teknik analisis yang biasa digunakan 

dalam analisis laporan keuangan adalah: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih. 

2. Trend/Tendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaan yang 

dinyatakan dalam presentase (trend pencentage analysis) adalah suatu 

metode dan teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari pada 

keuangannya, apakah naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan presentase perkomponen atau common size statement 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui presentase investasi pada 

masing-masing aset terhadap total asetnya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis) adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

28 



 
 

6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis) adalah analisis untuk 

mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu 

periode ke periode lain. 

8. Analisis break even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

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

perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan 

dengan laporan dari beberapa periode. 

 

2.3. Analisis Rasio 

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio 

 Menurut Munawir (2007:64) Analisis rasio adalah: 

“analisa ratio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah ‘future 
oriented’, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk 
menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini 
dengan faktor-faktor di masa mendatang yang mungkin akan 
mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang 
bersangkutan. Dengan demikian kegunaan atau manfaat suatu angka 
ratio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan 
penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

rasio adalah merupakan teknik menganalisis yang menggunakan alat-alat analisis 

untuk mengetahui hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan dan 

dapat dijadikan dalam menginterpretasikan kondisi keuangan pada periode 

tertentu. 

Adapun tujuan dari analisis ratio dalam memanfaatkan laporan keuangan, 

yaitu: 

1. Dapat mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 
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2. Dapat mengetahui efektivitas operasi perusahaan. 

3. Dapat mengukur rentabilitas atau keuntungan perusahaan. 

 

2.3.2 Penggolongan Analisis Rasio 

 Irham Fahmi (2011:120) menggolongkan jenis analisis rasio berdasarkan 

jenis rasio yang sering digunakan dalam bisnis. 

 Adapun rasio keuangan yang sering digunakan adalah: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.  

2. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum. 

3.  Rasio Nilai Pasar (Market Based Ratio) 

Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di 

pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen 

perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan 

dampaknya pada masa yang akan datang. 

4. Rasio aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan, di mana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. 

5. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio) 

Solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi 

kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. 
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6. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasinya. 

 

2.4 Rasio Profitabilitas  

2.4.1 Pengertian dan Ciri-ciri Rasio Profitabilitas  

Menurut Harnanto (2007:352) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien dan mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas juga merupakan kriteria penilaian yang secara luas dan dianggap 

paling valid untuk dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil pelaksanaan operasi 

perusahaan. Rasio profitabilitas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Profitabilitas merupakan alat pembanding, pada berbagai alternatif 

investasi atau penanaman modal sesuai dengan tingkat resikonya masing-

masing. Secara umum dapat dikatakan semakin besar resiko suatu 

penanaman modal atau investasi dituntut profitabilitas yang semakin tinggi 

pula, demikian pula sebaliknya. 

2. Profitabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan 

menurut jumlah modal yang ditanamkan atau investasinya karena 

profitabilitas dinyatakan dalam angka relatif (persentase). 

 

2.4.2 Tujuan Pokok Profitabilitas  

 Penggunaan rasio profitabilitas sebagai kriteria penilaian terhadap hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan, menitikberatkan pada aspek ekonomisnya. 

Menurut Harnanto (2007:353) penggunaan profitabilitas sebagai kriteria 

penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai tujuan pokok dan dapat dipakai 

sebagai : 

a. Suatu indikator tentang efektivitas manajemen 

Tinggi rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

tergantung sebagian besar pada kapabilitas, kelihaian dan motivasi dari 
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manajemen. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menarik perhatian 

para analis, karena mampu menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan untuk 

menilai sukses suatu perusahaan sebagai manifestasi dari efektivitas dan kualitas 

manajemen. 

 

b. Suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan 

Arti pentingnya profitabilitas yang lain adalah manfaatnya untuk dipakai 

sebagai alat bantu membuat proyeksi laba perusahaan. Karena profitabilitas 

menggambarkan korelasi antara tingkat laba dan jumlah modal yang ditanamkan, 

maka sangat membantu bagi para analis untuk membuat proyeksi laba pada 

berbagai tingkat (perubahan) jumlah modal yang ditanamkan pada jenis usaha 

yang bersangkutan. 

c. Suatu alat pengendalian bagi manajemen 

Bagi pihak intern manajemen khususnya, profitabilitas dapat dipakai sebagai alat 

pengendalian. Profitabilitas dipakai sebagai alat untuk penyusunan rencana 

(target), budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan, 

kriteria penilaian alternatif dan dasar pengambilan keputusan penanaman modal. 

 Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi 

keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau 

kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat 

diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

 

2.4.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Menurut Irham Fahmi (2011:135) jenis-jenis rasio yang sering digunakan 

dalam rasio profitabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Gross Profit Margin, rasio ini menunjukkan berapa besar persentase 

pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin tinggi 
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rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

menetapkan laba cukup tinggi. Rasio ini ditunjukkan dalam rumus: 

Gross profit margin = penjualan −HPP
penjualan

× 100% = .............% 

 

Interpretasi: jika gross profit margin nya 100%, maka setiap rupiah 

penjualan menghasilkan laba bruto sebesar Rp 1. 

b. Net Profit Margin (Sales Margin), rasio ini menunjukkan keuntungan 

bersih dari setiap penjualan atau menggambarkan besarnya persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan yang dilakukan perusahaan 

karena memasukkan semua unsur pendapatan dan biaya. Rasio ini 

ditunjukkan dalam rumus: 

Net Profit Margin = EAT (Laba Setelah Pajak)
penjualan Netto

× 100% = .............% 

 

Interpretasi: jika Net Profit Margin nya 100%, maka setiap rupiah 

penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 1. 

c. Operation Profit Margin, laba operasi sebelum bunga dan pajak (net 

operating income) yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini 

ditunjukkan dengan rumus: 

     Operating Profit Margin  = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
penjualan

× 100% = .............% 

  

Interpretasi: jika Operating Profit Margin nya 100%, maka setiap rupiah 

penjualan menghasilkan laba operasi sebesar Rp 1. 

  Menurut Munawir (2007:87) rasio yang rendah menunjukkan 

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 

1. Cermin rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan ongkos-

ongkos yang diperlukan. 

2. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

dalam hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan 

aktiva tersebut. 
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3. Adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembelian maupun 

pemasaran. 

4. Adanya kegiatan ekonomi yang menurun. 

 

d. Earning Power of Total Investment (Rate of Return on Total Asset), rasio 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa 

menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 

efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. Rasio ini ditunjukkan dalam rumus: 

ROA         = EBIT (Laba sebelum Pajak)
Total Aktiva

× 100% = .............% 

 

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi (2008:42) rumus dari ROA 

adalah 

ROA         = EAT (Laba setelah Pajak)
Total Aktiva

× 100% = .............% 

 

Interpretasi: jika Rate of Return on Total Asset nya 100%, maka setiap 

rupiah modal menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1 untuk semua 

investor. 

                                                                           

e. Rate of Return for the Owners (Rate of Return on Equity), rasio ini 

menunjukkan kemampuan dari modal untuk menghasilkan keuntungan 

bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. Rasio ini ditunjukkan 

dalam rumus: 

ROE   = EAT (Laba Setelah Pajak)
Jumlah Modal Sendiri

× 100% = .............% 
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Interpretasi: jika Rate of Return on Equity nya 100%, maka setiap rupiah 

modal sendiri menghasilkan keuntungan neto Rp. 1 yang tersedia bagi 

pemegang saham preferen dan saham biasa. 

 

2.5 Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

2.5.1 Pengertian Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

 Menurut Irham Fahmi (2011:132) rasio aktivitas adalah rasio yang 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan 

aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan  maksud memperoleh hasil 

yang maksimal. Rasio ini bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutkan juga 

sebagai rasio pengelolaan aset (asset management ratio). Intensitas pengelolaan 

atau penggunaan aset di dalam suatu perusahaan diukur dari tingkat 

perputarannya. Tingkat perputaran aset yang merupakan rasio antara total aset dan 

hasil penjualan, mengukur jumlah penjualan yang dapat direalisasikan oleh aset 

tersebut, yang pada umumnya perusahaan merupakan langkah pertama untuk 

merealisasikan laba. 

 

2.5.2 Manfaat Rasio Aktivitas 

 Menurut Harnanto (2007:373) adapun manfaat rasio aktivitas dari 

berbagai bidang diantaranya: 

1. Bidang Piutang 

Perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama 

satu periode. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui berapa kali 

dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan 

demikian dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam 

bidang penagihan. Perusahaan dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-

rata penagihan piutang (days of receivable) sehingga perusahaan dapat 

pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.  
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2. Bidang Persediaan 

Perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam 

gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau 

rata-rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil 

ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu.  

3. Bidang Modal Kerja dan Penjualan 

Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam modal 

kerja berputar dalam satu periode atau dengan kata lain, berapa penjualan 

yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan.  

4. Bidang Aktiva dan penjualan 

Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam 

aktiva tetap berputar dalam satu periode. Perusahaan dapat mengetahui 

penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan 

dalam suatu periode tertentu. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Rasio Aktivitas 

Menurut Irham Fahmi (2011:132) jenis-jenis rasio aktivitas yang  sering 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over), adalah rasio yang mengukur 

efektivitas kemampuan dana suatu perusahaan yang tertanam dalam 

persediaan dalam suatu periode tertentu. Semakin cepat perputaran 

persediaan semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. 

Tingkat perputaran rendah menunjukkan adanya berbagai problem yang 

menyangkut persediaan, seperti adanya overstocking, barang-barang yang 

slowmoving, barang-barang yang out of date, over estimate terhadap 

penjualan. Sedangkan menurut Munawir (2007:77) tingkat perputaran 

persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual 

dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaaan. Rasio ini 

ditunjukkan dalam rumus: 

Perputaran Persediaan =  HPP
Rata−rata Persediaan Barang

× 1 kali = ⋯× 
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Interpretasi: jika Inventory Turn Over 1 kali, maka kemampuan dana yang 

tertanam dalam Inventory berputar sebanyak 1 kali dalam satu tahun atau 

satu periode tertentu. 

b. Perputaran Piutang Dagang (Receivable Turn Over), menunjukkan jumlah 

siklus dan pengumpulan piutang dagang dalam satu periode tertentu. 

Semakin tinggi perputaran piutang dagang menunjukkan modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang rendah. Tingginya perputaran piutang dagang 

mungkin disebabkan oleh ketatnya credit policy atau ketidakmampuan 

perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada pelanggan sehingga 

penjualannya relatif kecil. Sebaliknya jika perputaran piutang dagang 

semakin rendah berarti ada over investment dalam piutang. Tingkat 

perputaran piutang rendah kemungkinan terjadi karena terlalu besarnya 

kredit yang diberikan kepada pelanggan, kesulitan membayar dari 

sebagian pelanggan, dan tidak efektifnya pengumpulan piutang. Rasio ini 

ditunjukkan dalam rumus: 

Perputaran Piutang dagang =  penjualan kredit
Rata−rata Piutang

× 1 kali = ⋯× 

 

Interpretasi: jika Receivable turn over nya 1 kali, maka dalam satu tahun 

atau satu periode rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 

sebanyak 1 kali. 

Menurut Munawir (2007:75) penurunan rasio penjualan kredit 

dengan rata-rata piutang dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut: 

1. Turunnya penjualan dan naiknya piutang. 

2. Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah 

lebih besar. 

3. Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang 

lebih besar. 

4. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. 

5. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah. 
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c. Periode Pengumpulan Piutang (Average Collection Period), menunjukkan 

seberapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang. Semakin pendek 

periode pengumpulan piutang semakin baik perusahaan dalam menagih 

piutang. Semakin panjang periode pengumpulan piutang berarti 

perusahaan kurang efektif dalam menagih piutangnya, sehingga kegiatan 

perusahaan menjadi kurang efektif. Rasio ini ditunjukkan dalam rumus: 

Periode Pengumpulan Piutang  =  Piutang rata−rata ×𝑇𝑖𝑚𝑒
Penjualan Kredit

= ⋯hari 

 

Interpretasi: jika average collection period nya 1 hari, maka periode rata-

rata yang diperlukan dalam pengumpulan piutang yaitu setiap 1 hari 

sekali. 

d. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Asset Turn Over), menunjukkan 

bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dan mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva tetap. Semakin tinggi perputaran aktiva tetap 

maka penggunaan aktiva tetap sudah efisien. Rasio ini ditunjukkan dalam 

rumus: 

Perputaran Aktiva Tetap =  penjualan
Aktiva Tetap

× 1 kali = ⋯× 

 

Interpretasi: jika fixed asset turn over nya 1 kali, maka dana yang tertanam 

dalam aktiva tetap dalam satu tahun atau satu periode berputar sebanyak 1 

kali. 

e. Perputaran Aktiva (Total Asset Turn Over), menunjukkan efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba. Perputaran aktiva yang tinggi 

menunjukkan manajemen yang efektif tetapi dapat juga perputaran yang 

tinggi disebabkan aktiva yang sudah tua dan sudah habis disusutkan. Rasio 

ini ditunjukkan dalam rumus: 

Perputaran Aktiva  =  penjualan
Total Aktiva

× 1 kali = ⋯× 
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Interpretasi: jika total asset turn over nya 1 kali, maka dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun atau satu periode 

berputar sebanyak 1 kali atau setiap Rp 1 aktiva selama satu periode dapat 

menghasilkan revenue sebesar Rp 1. 
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