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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 
 

2.1  Kinerja 

Perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja suatu 

perusahaan dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan tersebut. Wirawan (2009) mengungkapkan kinerja adalah sebagai 

berikut : 

“Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 

padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance 

sering diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi – fungsi atau indikator – indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu “. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bagi perusahaan pada awalnya hanyalah sebagai alat 

penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi  juga sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut dalam 

mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan merupakan media yang paling 

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Laporan 

keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha 

perusahaan, dan arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi laporan keuangan menurut 

para ahli:   
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Menurut Budi ( 2007:1 ) : 

“Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer / 

pimpinan perusahaan atas yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan (stockholders) diluar perusahaan, pemilik 

perusahaan, pemerintah, kreditur dan pihak lainnya”. 

Menurut Munawir  (2010:2) mengartikan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 

 Menurut Sofyan (2010:105) mengungkapkan bahwa laporan keuangan 

sebagai berikut: 

 “Menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu” 

 

Menurut IAI (2007;2) tentang laporan keuangan : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. 

Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi 

keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

keuangan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan 

geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 
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 Berdasarkan pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah 

akhir dari suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran catatan data,  

yang  dapat disusun secara sistematis dan merupakan suatu ringkasan dari 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

2.2.2  Tujuan Laporan Keuangan 

  Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007:3) menyebutkan dalam kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan-perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat begi 

sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang dilakukan oleh manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

Menurut Kasmir (2008:1-3) yang dikutip dari bukunya berjudul Analisis 

Laporan Keuangan membahas mengenai tujuan-tujuan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta)  yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan pada suatu periode tertentu 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhada 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode tertentu 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Jadi dengan memperoleh laporan keuangan perusahaan akan dapat 

diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian laporan 

keuangan tidak hanya sekedar dibaca saja tetap juga harus dimengerti dan 

dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat in. Caranya adalah dengan 

melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim 

dilakukan. 

Beberapa tujuan laporan keuangan yang diungkapkan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai akivitas perusahaan yang dijalankan 

selama periode terentu dan menggambarkan posisi keuangan beserta 

perubahannya.  

 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

Laporan keuangan lengkap IAI (2007;13), yang terdiri dari komponen – 

komponen berikut ini : 

1. Neraca, 

2. Laporan laba rugi, 

3. Laporan perubahan ekiutas, 

4. Laporan arus kas, dan 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diambil oleh penulis, maka 

titik berat permasalahannya yaitu neraca dan laporan laba rugi. Komponen – 

komponen dari laporan keuangan dia atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Neraca 
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Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai 

unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca 

minimal mencakup pos – pos berikut : 

a. Akitva berwujud, 

b. Akitva tak berwujud, 

c. Aktiva keuangan, 

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Persediaan, 

f. Piuatang usaha dan piutang lainnya, 

g. Kas dan setara kas, 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya, 

i. Kewajiban yang diestimasi, 

j. Kewajiban berbungan jangka panjang, 

k. Hak minoritas, dan 

l. Modal saham dan pos – pos ekuitas lainnya. 

 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang 

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian 

secara wajar selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan laba rugi minimal 

mencakup pos – pos berikut : 

a. Pendapatan, 

b. Rugi laba perusahaan, 

c. Beban pinjaman, 

d. Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas, 

e. Beban pajak, 

f. Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan, 

g. Pos luar biasa, 

h. Hak minoritas, 

i. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan 
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Pos, judul dan sub judul lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila 

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian 

tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan secara wajar. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan 

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

jumlahnya uang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

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

perubahannya 

f. Rekonsiliasi antara nilai tecatat dari masing – masing  jenis modal saham, agio 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan 

4. Laporan arus kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang 

tak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan  merupakan satu set rinci catatan yang tak 

terpisahkan dari laporan keuangan pokok (laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, neraca yang ditunjukan dengan laporan arus kas) yang biasanya terdiri dari 

ikhtisar kebijakan akuntansi penting, penjelasan atas pos-pos penting laporan 

keuangan dan daftar serta sebagian dari laporan pokok seperti informasi ringkasan 

historis, unsur yang disajikan dari laporan keuangan pokok, data statistik dan 
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bahan lain yang berasal dari sumber di luar sistem akuntansi atau di luar satuan 

usaha. 

 

 

2.2.4  Pihak-Pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan  

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, 

pemberi pinjaman (kreditur), pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan para pemegang 

saham (stakeholders). 

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan IAI (2007;2) 

para pemakai laporan keuangan adalah : 

a. Investor 

Investor berkepentingan terhadap yang melekat dan hasil pengembangan dari 

investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual 

investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar debiden. 

b. Pemberi pinjaman (Kreditur) 

Kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk mememutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 

d. Para pemegang saham (Shareholders) 
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Pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembangungan keuantungan yang kan diperoleh, dan 

penambahan modal untuk business plan berikutnya. 

 

 

e. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan 

sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomisn nasional, termasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal beresiko, juga akan 

memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.2.5   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai dalam 
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pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut IAI (2007;7), bila diuraikan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

 

b. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

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

atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

c. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Dapat diperbandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan 

perusahaan. Selain itu juga pemakai harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh 

perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mengolah sumber 

keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan 

keuangan atau analisis rasio keuangan. Menurut Arif (2009) menyatakan bahwa : 

“Kinerja keuangan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah 

analisis rasio keuangan”. 
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 Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan perhitungan 

rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek – aspek tertentu. Rasio keuangan 

diperoleh dengan cara menghubungkan dau atau lebih data keuangan. 

 

 

 

2.4  Analisa Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Analisa Laporan Keuangan 

 Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam 

membantu menganalisa dan menginterprestasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan. 

Menurut Sofyan dalam bukunya Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan 

(2010:190) pengertian Analisa Laporan Keuangan adalah: 

 “Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau mempunyai 

makna antara satu dengan 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.”                       

Sebuah laporan keuangan sesungguhnya tidak cukup untuk memberikan 

informasi. Namun dengan menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu 

laporan keuangan perusahaan dapat menginterprestasikan kondisi keuangan dan 

hasil hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Prosentase serta trendnya 

penganalisa dapat menyadari bahwa beberapa rasio akan membantu dalam 

menganalisa dan menginterprestasikan posisi keuangan suatu perusahaan dengan 

menggunakan laporan keuangan yang diperbandingkan termasuk data perubahan 

yang terjadi dalam jumlah rupiah. 

Hal ini dikemukakan oleh Munawir (2010:64) dalam bukunya Analisa 

Laporan Keuangan bahwa: 
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“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 

memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutma bila angka rasio 

tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standar.” 

Menurut Wibowo, dkk (2005:163) menyatakan: 

“Analisa rasio menggambarkan hubungan matematis antara kuantitas yang 

satu dengan kuantitas yang lain. Hubungan tersebut dapat berupa 

prosentase, tarif atau proporsi.”    

Sedangkan menurut Abdul (2009:149) menyatakan: 

“Analisa keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia bagi pihak swasta (lembaga 

yang bersifat komersial.)” 

 

Azis mengungkapkan  untuk mengetahui kondisi keuangan suatu 

perusahaan harus menggunakan analisis rasio keuangan. Para analisis keuangan 

dapat melakukan dengan dua cara : 

1. Cross-section Techniques yaitu cara analisis dengan jalan membandingkan 

rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan yang Iainnya yang sejenis pada 

saat tertentu. 

2. Time-series Techniques, yaitu cara analisis dengan cara membandingkan rasio-

rasio keuangan suatu perusahaan dan suatu periode ke periode Iainnya. Jenis-

jenis rasio keuangan dikelompokkan menjadi enam kelompok : 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang – hutang jangka pendek. 
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b. Rasio Leverage/Solvabilitas 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan 

dibiayai dengan hutang. 

c. Rasio Keuntungan/Profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivtas perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. 

 

d. Rasio pertumbuhan (Growth Rasio) 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertemukan posisi 

ekonominya dalam pertumbuhan ekonominya dan industri. 

e. Rasio Penilaian (Valuation Rasio) 

Rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar 

yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio ini merupakan paling 

lengkap tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio resiko 

pengembalian. Rasio ini penting karena berkaitan langsung dengan tujuan dari 

kekayaan para pemegang saham. 

f. Rasio Aktivitas 

Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber dananya. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan adalah membantu 

manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas. Analisis rasio 

membiasakan pimpinan membuat keputusan atau mempertimbangkan tentang apa 

yang perlu dicapai oleh perusahaan itu dan bagaimana prospek yang akan 

dihadapi di masa yang akan datang. 

2.4.2  Tujuan dan Kegunaan Analisis Rasio Keuangan            

2.4.2.1. Tujuan Analisis Rasio Keuangan            

Membantu manajer financial memahami apa yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas dari 
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laporan keuangan. Analisis rasio keuangan pada dasarnya tidak hanya berguna 

bagi kepentingan intern perusahaan saja melainkan bagi pihak luar perusahaan 

juga. Dalam hal ini calon investasi atau kreditor yang akan menanamkan dana 

mereka dalam perusahaan melalui pasar modal dengan cara membeli saham 

perusahaan yang go public. 

Tujuan Analisa Laporan Keuangan menurut Mamduh (2009:1-9) yaitu: 

1) Investasi Pada Saham 

Sertifikat saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Investor bisa 

membeli, menahan kemudian menjual saham tersebut. Membeli dan menahan 

saham berarti investor memiliki perusahaan tersebut dan berhak atas laba 

maupun rugi yang diperoleh perusahaan. 

2) Pemberian Kredit 

Menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang 

diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Pihak 

pemberi pinjaman (kreditor) memperoleh keuntungan dari bunga yang 

dibebankan atas pinjaman tersebut. Pihak peminjam juga harus memperoleh 

kembali pinjaman pokoknya dengan dibayar langsung pada akhir periode 

pinjaman (pada jatuh tempo). 

3) Kesehatan Pemasok (Supplier) 

Perusahaan yang tergantung pada supply pemasok akan mempunyai 

kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan bahwa 

pemasok tersebut sehat dan bisa terus bertahan. 

4) Kesehatan Pelanggan (Customer) 

Apabila perusahaan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan maka 

perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan terutama informasi 

mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

5) Kesehatan Perusahaan ditinjau dari Karyawan  

Karyawan barangkali akan tertarik menganalisa keuangan perusahaan untuk 

memastikan apakah perusahaan mempunyai prospek keuangan yang bagus. 

6) Pemerintah 
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Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan 

besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat keuntungan yang 

wajar bagi suatu industri. 

7) Analisis Internal 

Pihak internal perusahaan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan 

perusahaan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan. 

Informasi semacam ini bisa digunakan sebagai basis evaluasi prestasi 

manajemen. 

 

8) Analisis Pesaing 

Kondisi keuangan bisa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh 

mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi semacam ini dipakai untuk 

penentuan strategi perusahaan. 

9) Penilaian Kerusakan 

Terkadang analisis keuangan digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan 

yang dialami oleh perusahaan. Misalnya barang perusahaan mengalami 

kebakaran dan perusahaan mengasuransikan barang dagangan tersebut. 

 

2.4.2.2  Kegunaan Analisis Rasio Keuangan   

   Bagi manajer keuangan dengan menghitung rasio-rasio keuangan tertentu 

akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 

perusahaan dibidang  financial. Sehingga perusahaan dapat membuat keputusan-

keputussan yang penting bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan 

datang. Sedangkan kegunaan analisis rasio keuangan bagi investor atau calon 

pembeli saham merupakan bahan pertimbangan yang penting apakah 

menguntungkan atau tidak. 

Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

teknik analisis laporan keuangan lainnya. Keunggulan tersebut menurut Sofyan 

(2010:298) adalah sebagai berikut: 

1. Rasio merupakan angka atau ikhtisar yang lebih mudah dibaca atau 

ditafsirkan. 
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2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan. 

5. Mengstandarisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah membandingkan perkembangan perusahaan dengan perusahaan 

lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melaksanakan prediksi dimasa 

yang akan datang 

Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keterbatasan sehingga 

memerlukan pertimbangan dalam penggunaannya agar terhindar dari kesalahan. 

Keterbatasan analisis rasio keuanagan menurut Sofyan (2010:296-297) sebagai 

berikut: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi dan laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa ditetapkan 

berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan 

kesulitan dalam menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

5. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika diajukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 
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2.4.3 Pengukuran Dasar Dalam Analisis Laporan Keuangan 

 Metode analisis yang digunakan dalam analisis laporan keuangan memiliki 

tujuan untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam dan sebagai salah satu 

informasi untuk pengambilan keputusan. Beberapa alat dasar dalam analisis 

laporan keuangan yaitu: 

 

 

1. Analisis Rasio 

Analisis rasio merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

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

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

2. Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan merupakan metode atau teknik analisis dengan cara 

mempertahankan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 

3. Analisis Trend 

Analisis trend merupakan posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase dari suatu metode atau teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya apakah menunjukan 

tedensi naik, tetap atau bahkan turun. Untuk dapat menghitung trend 

diperlukan dasar pengukuran atau tahun dasarnya. Biasanya data-data laporan 

keuangan yang paling awal dalam deretan laporan keuangan dianggap sebagai 

tahun dasar. 

4. Laporan Keuangan dengan Prosentase Per Komponen 

Suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya. Metode ini juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perekonomian yang dihubungkan 

dengan jumlah penjualan. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 
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Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal 

kerja dan untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu. 

6. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya uang kas untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor 

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 dibugetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break Even 

Suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai suatu 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi tidak 

memperoleh keuntungan juga. 

Dalam menentukan rasio yang akan digunakan dalam menghitung kinerja 

suatu perusahaan harus dilihat sebelumnya bidang perusahaan tersebut, karena 

perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan perbedaan rasio – rasio yang 

penting, misalnya rasio ideal mengenai likuiditas untuk perdagangan tidak sama 

dengan rasio pada perusahaan industri dan jasa ( Sofyan ; 2010 ). 

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan perusahaan faktor yang 

paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah rasio 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas, karena dari ketiga rasio ini sudah 

menjabarkan bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut selama dua periode 

atau lebih secara keseluruhan. 

 

2.4.3.1 Rasio Likuiditas 

 Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

financial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek (short-term 

debt). Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) biasanya 

menggunakan rasio sebagai alat untuk menganalisa dan mengimprementasikan 

data diantaranya: 
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1. Current Ratio 

Current Ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Rasio ini menunjukan tingkat keamanan (margin of savety) kreditor jangka 

pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. 

 

                        

 

 

 

2. Cash Ratio 

Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dimana perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang 

benar-benar siap digunakan untuk membayar hutang lancarnya. 

 

 

 
 

 

2.4.3.2 Rasio Solvabilitas 

 Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu perusahaan antara hutang 

perusahaan terhadap modal atau aset dalam membayar hutang jangka pendeknya. 

1. Debt to Asset Ratio 

Debt Ratio merupakan rasio hutang yang menunjukan seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk debt ratio dapat 

digunakan sebagai berikut: 
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2.  Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

hutang, baik hutang lancar dengan seluruh hutang lancar. Rumus untuk mencari 

debt to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

   

 

 

2.4.3.3 Rasio Provitabilitas 

 Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio ini antara lain: 

1. Gross Profit Margin Ratio 

Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya 

dan mengindikasi kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. 

Rumus untuk mencari Gross Profit Margin Ratio dapat digunakan sebagai 

berikut: 

 

 

 
 

 

2. Net Profit Margin Ratio 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin besar 

rasio ini maka akan semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba cukup tinggi. Rumus untuk mencari Net Profit Margin Ratio 

dapat digunakan sebagai berikut: 
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3. Return on Asset (ROA) 

Rasio ini menunjukan berapa besar laba berrsih diperoleh perusahaan bila diukur 

dari nilai akiva. Rumus untuk Return on Asset (ROA) sebagai berikut: 

                        
 

4. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal 

pemilik. Rumus untuk Return on Equity (ROE) sebagai berikut: 

 

 

 

5. Return on Investment (ROI) 

Rasio ini menununjukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari seluruh modal yang diinvestasikan dalam aktiva. 

Rumus untuk Return on Investment (ROI)sebagai berikut : 
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