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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Laporan  Keuangan 

Laporan keuangan menyajikan ringkasan aktivitas keuangan perusahaan. 

laporan keuangan dapat disusun pada suatu waktu tertentu (seperti akhir tahun, 

akhir kuartal, atau akhir bulan) dan dapat diaplikasikan untuk rentang waktu 

tertentu (seperti satu tahun, satu kuartal, atau satu bulan). 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.  Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen dalam mengurus ( stewardship) sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pemakai ingin mengetahui apa yang telah dilakukan manajemen agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi, misalnya keputusan untuk menahan 

atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen.  

2.1.1  Definisi Laporan Keuangan 

Definisi laporan keuangan menurut Kieso et.al. (2011) : 

“Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang menampilkan 

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter yang disajikan 

dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas 

pemilik serta catatan atas laporan keuangan.” 

Definisi laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 : 

“Laporan Keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,  
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laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan ( yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagan integral dari laporan keuangan.” 

Dari berbagai definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli baik secara 

yuridis  ataupun dengan secara ekonomis dapat ditarik kesimpulan tentang 

Laporan Keuangan mempunyai sifat yang relevan yaitu bahwa informasi yang 

dijadikan harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk 

mengambil keputusan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan 

keuangan sebagai sumber informasi baik di masa lalu sebagai alat untuk 

mengevaluasi keuangan perusahaan maupun sebagai sumber informasi untuk 

mengambil keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan digunakan 

untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan dan laporan 

keuangan bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai 

tertentu. 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan umum dibuatnya laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2009:2) 

adalah : 

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan 

pertanggungjawaban (Stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

Sedangkan menurut Skousen et.al.(2009:27) adalah sebagai berikut: 

“Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang berguna untuk pengambilan keputusan. FASB menyatakan : Laporan 

keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi baik investor 

yang sudah ada maupun investor potensial dan kreditor dan pemakai 
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lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan keputusan sejenis 

yang rasional.” 

Dari penjelasan yang diuraikan oleh kedua sumber di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat. 

Laporan Keuangan biasanya dilaporkan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menggunakan informasi laporan keuangan, menurut PSAK 

(2009:2) : Investor, Karyawan, Pemberi Pinjaman, Pemasok dan Kreditor usaha 

lainnya, Pelanggan, Pemerintah dan Masyarakat. 

2.1.3  Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan, berikut beberapa 

keterbatasan laporan keuangan menurut Syarif (2008:14) adalah : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi; 

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 materiil demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menim bulkan pengaruh 

yang materiil terhadap kelayakan laporan keuangan; 

5. Untuk mengungkap sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakaian 

laporan seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang 

dianut; 
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2.1.4  Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Prasetyo dan Julianty (2005:33): 

“Ada dua jenis perusahaan pada tanggal laporan keuangan (utama) yang 

umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba 

rugi serta biasanya disertai dengan laporan perubahan modal.” 

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan pengertian 

macam-macam komponen laporan keuangan di bawah ini : 

a) Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Menurut Kieso et.al. (2011:127) laporan laba rugi mempunyai definisi, 

sebagai berikut : 

“The income statement is the report that measures the success ofcompany 

operations for a given periode of time.” 

“ Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan selama periode tertentu.” 

Selain itu pula ada definisi lain yang dikemukakan oleh Horngen dan 

Horrison (2009:19) laporan laba rugi adalah : 

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar 

pendapatan dan beban selama satu periode.” 

 

b)  Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Menurut Wiwin dan Wahyudi (2006:56) laporan neraca dijelaskan bahwa 

sebagai berikut : 

“Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi tentang posisi 

kekayaan perusahaan berupa keseimbangan antara aktiva dan 

kewajiban serta modal yang menjadi kekayaan perusahaan tersebut.” 
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c)   Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik 

Definisi laporan perubahan ekuitas pemilik menurut PSAK No. 1 (2009) 

adalah sebagai berikut : 

“Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan 

peningkatan dan penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu dianut dan 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan.” 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (2009:26) mendefinisikan sebagai berikut : 

“Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik menyajikan laporan laba rugi 

entitas untuk suatu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui 

secara langsung dalam entitas untuk periode dan jumlah investasi yang 

diperoleh, dan dividend an distribusi kepemilikan selama periode 

tertentu.”  

Dengan demikian laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan 

dan melaporkan : 

1. Laporan laba tersebut; 

2. Transaksi dengan modal pemilik dan distribusi. 

2.2   Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas (statement of cash flow) melaporkan arus kas masuk dan 

arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan 

ini menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas 

operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya dan membayar dividen. 
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Berdasarkan PSAK N0. 2 (2009:ED 2.1) pengertian dari laporan arus kas 

ini adalah sebagai berikut : 

“Laporan arus kas adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai 

perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui 

laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi  maupun pendanaan (financing) selama suatu periode.” 

Menurut Martani (2012:145) mengemukakan bahwa : 

“Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang 

arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu 

periode tertentu”. 

Sedangkan menurut definisi yang dikemukakan oleh Horngren dan 

Horrison (2009:19) laporan arus kas adalah : 

“Suatu laporan yang melaporkan kas yang masuk dan kas yang keluar 

selama suatu periode tertentu.” 

Jadi, melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin 

mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara 

kas. Serta menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas 

selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi 

dan pendanaan. 

2.2.1  Kas (Cash) 

Kas merupakan aspek yang penting dalam perusahaan, selain itu kas 

merupakan kekayaan perusahaan yang paling likuid dan merupakan asset yang 

berisiko tingggi sehingga kerap terjadinya penyelewengan, tanpa adanya 

pengeluaran kas untuk memenuhi segala kegiatan, perusahaan akan kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat. 
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2.2.2.     Pengertian Kas (Cash) 

Kas atau alat yang bisa digunakan untuk membiayai operasi perusahaan 

maka menurut definisi dari Martani dkk (2012:146) adalah: 

“Kas terdiri dari atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand 

deposit) yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara 

kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 

pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang 

dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak 

signifikan.” 

Sedangkan menurut Munawir (2007:158) pengertian kas adalah : 

“Kas merupakan aktiva paling likuid atau salah satu unsur modal kerja 

yang paling tinggi likuiditasnya.” 

Penjelasan yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:2.2) menyatakan pengertian kas adalah : 

“Kas atau setara kas (Cash Equivalen) adalah investasi yang sifatnya sangat 

likuid, berjangka pendek dan dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu 

tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.” 

2.2.3  Sumber Penerimaan dan Penggunaan Kas  

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan, 

oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun pengeluarannya (penggunaannya). 

Penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau 

terus menerus ada juga yang bersifat insidentil atau tidak terus menerus. 

Menurut Munawir (2007:159) mengemukakan sumber penerimaan dan 

penggunaan kas adalah sebagai berikut : 

1. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat 

berasal dari : 
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a. Hasil penjualan investssi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud (intangible asset) atau adanya penurunan aktiva 

tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas; 

b. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh 

pemilik perusahaan dalam bentuk kas; 

c. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka 

panjang serta bertambahnya hutang diimbangi dengan penambahan kas; 

d. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi 

dengan adanya penerimaan kas; 

e. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasinya, 

sumbangan atau hadiah maupun adanya kelebihan pembayaran pajak pada 

periode-periode sebelumnya; 

 

2. Sedangkan penggunaan kas dapat disebabkan adanya transaksi-

transaksi sebagai berikut : 

a. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek     ataupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya; 

b. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan; 

c. Pelunasan ataupun pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

panjang; 

d. Pembelian barang dagang secra tunai, adanya pembayaran biaya operasi; 

e. Pengeluaran kas dalam bentuk dividen, pembayaran pajak, dan denda-denda 

lainnya; 

      Sumber penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat pada PSAK No. 2 

(2009:2.23) adalah sebagai berikut : 

Beberapa contoh penerimaan dan pembayaran kas untuk: 

(a)   Penerimaan dan pembayaran rekening giro; 

(b)   Dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi; dan 
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(c)  Sewa yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan selanjutnya 

disetor kepada pemilik properti. 

Beberapa contoh penerimaan dan pengeluaran kas  adalah pembayaran dan 

penerimaan untuk: 

(a)   Jumlah pokok transaksi kartu kredit para nasabah; 

(b)   Pembelian dan penjualan investasi; dan 

(c)   Pinjaman jangka pendek lain sebagai contoh, pinjaman dengan jangka waktu 

jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang. 

Jadi, aliran kas masuk dapat disimpulkan akan terjadi terus menerus dalam 

perusahaan atau akan berlangsung selama hidupnya perusahaan tersebut. 

2.2.4  Sifat dan Komposisi Kas 

Menurut Kieso et.al.(2011:343) mengemukakan : 

“Cash consistent of coin, currency, and available funds on deposite at the bank. 

Negotiable instrument such as money orders, check cashier’s check, personal 

check, and bank drafts are also as cash.”  

“Kas terdiri dari uang logam, kertas dan dana yang tersedia dalam deposito 

bank. Instrument yang dapat dinegosiasi seperti pos wesel, cek yang 

disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga dipandang sebagai 

kas.” 

Kas, harta yang paling likuid adalah media pertukaran  buku dan dasar 

bagi pengukuran dan Akuntansi untuk semua pos lainnya, agar dapat dilaporkan 

sebagai kas pos bersangkutan harus siap bersedia untuk pembayaran kewajiban 

lancar bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaanya dalam 

pemenuhan utang. 

Bagian yang termasuk dalam kas menurut pengertian Akuntansi adalah 

alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima 
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sebagai suatu setoran ke Bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan 

dalam Bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. 

Dengan demikian, yang tergolong kedalam pengertian kas, antara lain: 

a. Uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah; 

b. Cek yang belum disetorkan; 

c. Simpanan di Bank dalam bentuk giro; 

d. Surat perintah membayar (Money order) yang setiap waktu dapat ditukarkan 

dengan uang kepada yang disebutkan dalam surat tersebut 

e. Cashier’s check yaitu cek yang dibuat oleh suatu Bank sehingga merupakan 

surat perintah dari Bank kepada Bank itu sendiri. Bentuk ini telah 

dikembangkan, dikarenakan cek yang ini lebih terjamin pembayarannya; 

f. Traveler’s check ialah cek yang dikeluarkan oleh suatu Bank untuk 

kepentingan orang-orang berpergian atau turis (Traveler) guna membayar 

hotel dan lain-lain. 

Jadi, dapat disimpulkan kas adalah aset yang paling likuid yang mudah 

digunakan, banyak yang melakukan penyimpangan terhadap kas oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk 

melindungi kas melalui sistem pengawasan interen yang memadai terhadap kas. 

Pengendalian terhadap kas meliputi penggunaan rekening bank dan sistem dana 

kas kecil. 

2.2.5  Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas 

Tujuan Arus Kas yang dikemukakan oleh Martini (2012:145) adalah 

sebagai berikut : 

“Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi 

tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.” 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:2.1) adalah 

sebagai berikut : 
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“ Tujuan pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi 

mengenai perubahan historis dalam kas dansetara kas dari suatu entitas 

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu 

periode.” 

Untuk mencapai tujuan tersebut laporan arus kas harus melaporkan : 

1. Pengaruh operasi suatu perusahaan 

2. Transaksi investasi 

3. Transaksi pembiayaan 

4. Kenakan atau penurunanbersih kas selama satu periode 

Laporan Arus Kas bermanfaat agar dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.  

Laporan Arus Kas mempunyai tujuan sesuai dengan yang ada di dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (2009:2.1) menyatakan bahwa : 

“Tujuan pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi 

mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas 

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu 

periode.” 

Sedangkan menurut Martani (2012:145) menyatakan bahwa sebagai 

bahwa informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pengguna lain laporan 

keuangan, yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, 

waktu dan kepastian dalam menghasilkannya; 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan solvabilitas) 

dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen; 
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3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan 

arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini sering kali 

dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas; 

4. Membandingkan kinerja operasi antar-entitas yang berbeda, karena arus kas 

neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode 

akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang 

digunakan dalam menentukan laba rugi entitas; 

5. Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar-entitas yang 

berbeda. 

 

2.2.6  Proses Penyajian dan Klasifikasi pada Laporan Arus Kas       

Sesuai yang dijelaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (2009:2.10) 

proses penyajian pada proses penyajian laporan arus kas yaitu sebagai berikut : 

“Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.” 

 Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 

dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta 

terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk 

mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. 

Klasifikasi pada laporan arus kas yang terdapat dalam PSAK No. 2 Revisi 

Tahun 2009  yaitu sebagai berikut : 

 

1. Aktivitas Operasi  

Definisi dari aktivitas operasi yang terdapat pada PSAK No. 2 (2009:2.3), yaitu : 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.” 

Penjelasan yang terdapat pada jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat 



17 

 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur 

tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi 

terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena 

itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas operasi adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 

b. Penerimaankas dari royalti,  fees, komisi dan pendapatan lain; 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya; 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifi kasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Menurut Martani dkk (2012) yang menjelaskan tentang cash inflow dan 

cash outflow dari masing-masing aktivitas yaitu sebagai berikut : 

Cash Inflow pada arus kas operasi terdiri dari : 

a. Penerimaan dari penjualan barang/jasa, royalti, pendapatan lain; 

b. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak; 

c. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari 

perusahaan efek. 

 

Cash Outflow pada arus kas operasi terdiri dari : 

a. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa; 

b. Pembayaran untuk karyawan; 
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c. Pembayaran klaim (asuransi), pembelian efek (perusahaan efek), 

pengembalian kredit (bank); 

d. Pembayaran biaya operasi. 

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat 

menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. 

Arus kas yang terkait dengan transaksi semacam itu merupakan arus kas dari 

aktivitas investasi. Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh 

aset yang dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki 

untuk dijual adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari sewa 

dan penjualan atas aset setelah periode sewa, diakui sebagai arus kas dari aktivitas 

operasi. 

 

2. Aktivitas Investasi 

“Adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas.” 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi 

untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aset tetap yang dibangun sendiri; 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak 

berwujud dan aset jangka panjang lain; 

c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas 

untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan); 

d. Kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari 
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instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan); 

e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka 

dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan); 

f. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga 

keuangan); 

g. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts,forward contracts, 

option contracts, dan swap contractskecuali apabila kontrak tersebut dimiliki 

untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran 

tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan 

h. Pembayaran kas dari futures contracts, forward contracts, option contracts, 

dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai (hedge) suatu posisi 

yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan 

dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya. 

Cash Inflow pada arus kas investasi terdiri dari : 

a. Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang 

lain; 

b. Penerimaan kas dari kontrak future/forward  dan future untuk pendanaan; 

c. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas (selain diperdagangkan); 

d. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. 

 

Cash Outflow pada arus kas investasi terdiri dari : 

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya 

pengembangan dikapiralisasi; 

b. Pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas 

pendanaan; 



20 

 

c. Pembayaran untuk membeli instrumen utang/ ekuitas/ ventura selain untuk 

diperdagangkan. 

 

3. Aktivitas Pendanaan 

“Adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dala jumlah serta 

komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.” 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dariaktivitas pendanaan penting 

dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan 

oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya; 

b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas; 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman 

jangka pendek dan jangka panjang lainnya; 

d. Pelunasan pinjaman; 

e. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan(finance lease). 

Cash Inflow pada arus kas pendanaan terdiri dari ; 

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham; 

b. Penerimaan dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan 

jangka panjang, dan hipotek. 

 

Cash Outflow pada arus kas pendanaan terdiri dari : 

a. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham; 

b. Pelunasan pinjaman; 

c. Pembayaran kas oleh lease untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa 

pembiayaan. 
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4.   Bunga dan Dividen 

PSAK No. 2 (2009:12) tidak mensyaratkan bagaimana bunga dan dividen 

yang diterima atau dibayarkan seharusnya diklasifikasi. Arus kas bunga dan 

dividen yang diterima dan dibayarkan. Masing-masing diungkapkan secara 

konsisten antarperiode sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Bunga 

yang dibayar dan bunga atau dividen yang diterima dapat diklasifikasi sebagai 

arus kas dari aktivitas operasi, karena dipandang turut menentukan laporan laba 

rugi entitas dalam satu periode tertentu. Sedangkan bunga yang dibayar dapat 

juga diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan, dividen dan bunga yang 

diterima dapat juga diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi karena dipandang 

sebagai hasil investasi. 

 

5.   Pajak 

PSAK No. 2 (2009:13) mengatur bahwa arus kas yang berkaitan dengan 

pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus 

kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasikan sebagai 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

 

2.2.7  Pelaporan pada Laporan Arus Kas 

Menurut Surya (2012:51) yaitu perusahaan harus melaporkan secara 

terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang 

berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut 

arus kas bersih: 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila 

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas 

perusahaan, misalnya : 

• Penerimaan dan pembayaran rekening giro; 

• Dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi; 
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• Sewa yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan selanjutnya 

disetor kepada pemilik properti. 

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, 

dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat 

(maturity short), misalnya: 

• Jumlah pokok transaksi kartu kredit para nasabah; 

• Pembelian dan penjualan investasi. 

Pinjaman jangka pendek lain sebagai contoh, pinjaman dengan jangka 

waktu jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang. 

Sedangkan menurut PSAK No. 2 (2009:2.22) mengemukakan pelaporan 

dari ketiga aktivitas tersebut, yaitu : 

“Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto 

dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan 

pendanaan, kecuali apabila arus kas sebagaimana dijelaskan pada paragraf 

22 dan 24 dilaporkan atas dasar arus kas bersih (net basis).” 

Berdasarkan dengan apa yang tertulis pada PSAK No. 2 (2009:2.21) 

penjelasan lebih rincinya terdapat pada paragraf 22 dan 24 pelaporan berdasarkan 

arus kas bersih, maka adapun penjelasan tersebut yaitu : 

“ Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini 

dapat disajikan menurut arus kas bersih: 

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila 

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas 

entitas; dan 

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, 

jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (short maturity).” 
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2.2.8  Metode Pelaporan dalam Laporan Arus Kas 

Dalam pelaporan pada laporan arus kas menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:2.4) dinyatakan dapat menggunakan dua metode tersebut : 

a. Metode Langsung  (Direct Method) 

Dalam metode langsung (Metode perhitungan laba rugi) penerimaan dan 

pengeluaran kas dari aktivitas operasi ditentukan. Metode langsung 

mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi, metode 

langsung juga menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas ringkas. 

 

b. Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

Dalam metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan mengubahnya 

dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak 

langsung menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang mempengaruhi laba 

bersih yang dilaporkan tetapi tidak mempengaruhi kas. 

Pernyataan lain diungkapkan oleh Martani dkk (2012:148) bahwa 

penyusunan laporan keuangan disusun dengan dua metode pilihan, yaitu : 

a. Metode Langsung 

Menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto (gross) dan pembayaran 

kas bruto. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi 

entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan 

akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok 

penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Entitas 

dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus kas 

dari aktivitas operasi. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam 

mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode 

tidak langsung. 

b. Metode Tidak Langsung 

Dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi    

tersebut dengan transaksi nonkas, akrual, dan tangguhan dari pos yang 

penghasilan atau pengeluaran dalam aktivtas investasi pendanaan. Dengan 
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metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan 

menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh : 

• Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama 

periode berjalan; 

• Pos nonkas, seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan 

kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas 

asosiasi yang belum didistribusikan; 

• Pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, 

misalnya penjualan aset tetap. 

Sesuai dengan penyajian arus kas yang terkait dengan bunga dan pajak 

disajikan sebagai informasi terpisah, baik melalui metode langsung maupun tidak 

langsung. Pernyataan lain di ungkapkan oleh Setiawan (2010:84) penyajian 

laporan keuangan disusun dengan dua metode pilihan yaitu: 

a. Metode Langsung 

Suatu metode pendekatan untuk mengkalkulasi dan melaporkan aliran kas dari 

aktivitas-aktivitas operasi yang memerinci penerimaan kas dan pembayaran 

kas secara langsung. 

b. Metode Tidak Langsung 

Suatu metode pendekatan untuk mengkalkulasi dan melaporkan aliran kas dari 

aktivitas pengoprasian yang mencocokan pendapatan dengan aliran kas. 

 Begitu pula dengan Hery (2011:191) menyatakan metode penyajian laporan 

arus kas dibagi menjadi dua metode dengan penjelasan sebagai berikut: 

“Dalam penyajian laporan arus kas ada dua metode yang digunakan dalam 

menghitung kas bersih yaitu langsung dan tidak langsung” 

Perbedaan metode langsung dan tidak langsung menurut S Kousen et.al 

(2009:289) menyatakan perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung 

adalah: 

a. Metode Langsung 

• Metode langsung melaporkan kas bersih dari aktivitas operasi; 

• Metode langsung melaporkan kas dari item arus kas individual; 

• Tidak melaporkan aktivitas non kas. 
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b. Metode Tidak Langsung 

• Metode tidak langsung melaporkan laba bersih perusahaan; 

• Metode tidak langsung melaporkan penyesuaian dengan akun-akun yang 

terdapat di neraca; 

• Melaporkan aktivitas non cash. 

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan 

menggunakan metode langsung pada ilustrasi PT.X 

PT.X 

Laporan Arus Kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 

Metode langsung 

 

 

A. Arus Kas Operasional 

Kas masuk dari penjualan    XXX 

Kas keluar 

 Pembayaran tenaga kerja   XXX 

 Pembayaran kepada supplier   (XXX) 

 Pembayaran biaya operasi   (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas operasi  XXX 

B. Arus kas dari aktivitas operasi 

Arus kas masuk dari penjualan aktiva  XXX 

Arus kas keluar untuk pembelian aktiva  (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih aktivitas investasi  XXX 

C. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

Arus kas masuk 

 Diterima dari penjualan saham  XXX 

 Diterima dari dana obligasi   XXX 
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Arus kas keluar 

 Dibayar pokok utang jangka panjang  (XXX) 

 Dibayar treasury stock   (XXX) 

 Dibayar deviden    (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan   XXX 

D. Saldo kas awal dan kas akhir 

Kenaikan kas periode ini      XXX 

Saldo kas awal periode      XXX 

Saldo kas akhir periode      XXX 

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan 

menggunakan metode tidak langsung yang terdapat pada ilustrasi PT.ABC : 

PT.ABC 

Laporan arus kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 

Metode tidak langsung 

 

A. Arus kas dari aktivitas operasi 

Laba (Rugi) bersih     XXX 

Kenaikan piutang dagang     XXX 

Kenaikan persediaan     XXX 

Biaya penyusutan      XXX 

Kenaikan utang gaji     XXX 

Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas operasi  XXX 

B. Arus kas dari aktivitas investasi 

Penjualan aktiva tetap     XXX 

Pembelian aktiva tetap     XXX 

Arus kas masuk (Keluar) dari aktivitas investasi   XXX 

C. Arus kas dari aktivitas pendanaan 
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Penjualan saham      XXX 

Diterima dana obligasi     XXX 

Dibayar pokok utang jangka panjang   (XXX) 

Dibayar treasury stock     (XXX)   XXX 

 

a) Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan asset-aset 

jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi 

laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu 

pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas 

atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif 

melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang. 

b) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas 

pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal 

entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang 

berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. 

 

2.3  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat manajemen untuk menginformasikan 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah di capai untuk satu periode. 

Informasi keuangan akan bermafaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika 

informasi ini dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan 

demikian keputusan yang akan diambil menjadi tepat. 

Pengertian analisis yang dikemukakan oleh Munawir (2007:35) adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan adalah analisis keuangan yang terdiri dari 

penelaahan atau mempelajari dari daripada hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi 

serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.” 
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Sedangkan ada pengungkapan lain oleh Harahap (2009:190) adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya 

yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu 

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

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 

2.3.1  Manfaat dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2009:195), kegunaan analisis laporan keuangan ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1.      Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat 

dari laporan keuangan biasa.  

2.      Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).  

3.      Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  

4.      Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern maupun 

kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.  

5.      Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model 

dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan.  

Sedangkan tujuan menurut Munawir (2010:31), tujuan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut :  

”Merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut 

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut 

sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan 

yang akan diambil.” 
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2.3.2  Metode dan Teknik Analisis 

Menurut Munawir (2007:36-37) metode dan teknik analisis digunakan 

untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam 

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

diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu, atau diperbandingkan dengan teknik analisis lainnya, misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibutuhkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lain.  

Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Pertama-tama 

analis harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur 

dan kemudian menganalisis dan menginterpretasikan sehingga data ini menjadi 

lebih berarti.  

1. Analisis Internal  

Analisis internal adalah analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa 

mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu 

perusahaan dengan tujuan untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan 

perubahan yang terjadi di dalam kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

2. Analisis Eksternal  

Analisis eksternal adalah analisis yang digunakan oleh mereka yang tidak bisa 

mendapatkan data yang terperinci mengenai suatu perusahaan, laporan yang 

biasanya dipakai adalah laporan neraca dan laporan laba rugi untuk dapat 

mengukur tingkat likuiditas dan tingkat profitabilitas.  

3. Analisis Vertikal  

Analisis vertikal atau disebut juga dengan analisis statis adalah analisis laporan 

keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akutansi saja, misalnya berupa 

analisis vertikal.  
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4. Analisis Horizontal  

Analisis horizontal atau disebut juga dengan analisis dinamis adalah analisis 

perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun 

guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan.  

Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut1:  

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metoda dan teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan : 

     a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah  

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah  

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase  

     d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio  

e. Persentase dalam total  

2. Trend atau kecenderungan posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu teknik 

analisis untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangannya yang tetap, 

naik atau bahkan turun.  

3. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, adalah 

suatu periode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-

masing aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi 

pembebanan yang terjadi di hubungkan dengan jumlah penjualan.  

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

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.  

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cashflow 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.  
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6. Analisis rasio, adalah suatu metoda analisis untuk mengetahui hubungan dari 

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

kombinasi dari ke dua laporan tersebut.  

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

mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

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

dianggarkan untuk periode tersebut.  

8. Analisis break event adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga 

akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai 

tingkat penjualan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


