
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1  Manajemen Keuangan 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. 

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja ataupun untuk pembelian aktiva 

tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu 

mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya yang 

paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manager keuangan 

agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

 Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 

membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Manajemen keuangan terdiri dari 

kata manajemen dan keuangan. Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan dibawah 

ini. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan 

seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan 

sumber ekonomi atau faktor untuk mencapai tujuan yang telah dicapai 

sebelumnya. Untuk lebih jelas akan dikemukakan pendapat dari M. Fuad (2002 : 

92) sebagai berikut : 

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 
dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.” 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan 

suatu aktivitas yang membedakan antara fungsi seorang manajer dengan fungsi 

yang bukan dilakukan oleh seorang manajer. Dimana manajemen adalah suatu 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

dan pengendalian melalui kegiatan orang lain. 

 

2.1.2 Pengertian Keuangan 

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memperlancar 

kegiatan operasinya. Menurut Ridwan S.Sundjaja dan Inge Barlian (2002 : 34) 

pengertian keuangan sebagai berikut : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 
mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan 
berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat 
dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan 
pemerintah.” 
 
Kemudian menurut pendapat Le Coutre Hasenack yang dikutip oleh 

Bambang Riyanto (2001 : 9) bahwa : 

“Pembelanjaan adalah meliputi keseluruhan usaha untuk mempersiapkan 

dan mengatur penarikan dan penggunaan dana, dimana disini juga 

termasuk perencanaan beserta pelaksanaan.” 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian dari 

pembelanjaan adalah keseluruhan usaha untuk mempersiapkan dan mengatur 

penarikan dan penggunaan dana. Dimana didalamnya termasuk aktivitas 

perencanaan dan pelaksanaannya.  

 

2.1.3      Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan bagian dari fungsi operasi perusahaan 

yang merupakan salah satu fungsi yang terpenting bagi suatu perusahaan. Dimana 

manajemen keuangan membantu fungsi operasional perusahaan yang lainnya 

seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen strategik, 

manajemen SDM dan lain sebagainya. 
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Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Untuk memperkuat pengertian 

manajemen keuangan maka menurut beberapa ahli, manajemen keuangan 

didefinisikan sebagai berikut : 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 4) bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah manajemen untuk fungsi-fungsi 

Pembelanjaan”. 

Sedangkan menurut  Martin Keown (2001 : 4) Pengertian manajemen 

keuangan adalah sebagai berikut : 

 “Financial management is Economic value or wealth”. 

Artinya yaitu manajemen keuangan merupakan suatu nilai ekonomi / kekayaan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari manajemen keuangan adalah usaha-usaha untuk menyediakan 

uang, dimana dengan uang tersebut digunakan oleh perusahaan dalam 

memperoleh atau mendapatkan keuntungan atau hasil yang telah ditetapkan. 

 Manajemen keuangan juga menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Manajemen keuangan lebih menitiberatkan 

kepada pengelolaan investasi, pembiayaan dan manajemen aktiva untuk 

menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai 

perusahaan. 

 

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan 

Dalam manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan keuangan. 

Ada beberapa fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003 : 5) fungsi 

keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan 

yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam dan kondisi 

dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan 
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dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari investasi tersebut 

tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung 

risiko atau ketidakpastian karena risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi 

itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai 

perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

 Keputusan pendanaan ini sering disebut juga sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan 

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

3. Keputusan Dividen 

 Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan bagian dari 

penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan deviden 

merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan : 

a. Besarnya prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk cash dividend. 

b. Stabilitas dividen yang dibagikan  

c. Dividen saham (stock dividend) 

d. Pemechan saham (stock split), serta 

e. Penarikan kembali saham yang beredar yang semuanya ditunjukkan untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

 

2.2 Modal 

2.2.1 Pengertian Modal 

Modal dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting. 

Semakin besar suatu perusahaan, tuntutan keberadaan modal semakin besar pula. 

Ada beberapa definisi mengenai modal, yaitu : 
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Menurut S. Munawir (2007 : 19) : 

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

Sedangkan menurut Polka yang disadur oleh Bambang Riyanto (2001 : 18) 

bahwa: 

“Modal (neraca sebelah kredit) ialah sebagai kekuasaan untuk 
menggunakan barang-barang modal sedangkan barang-barang modal 
adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan 
(neraca sebelah debet)”. 
 
Dari pengertian di atas dapat  ditarik kesimpulan bahwa modal adalah 

kelebihan aktiva atas hutang yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan 

barang modal selain pengertian-pengertian modal diatas. Menurut Bambang 

Riyanto (2001 : 19) terdapat pengertian tentang modal lainnya yang juga sangat 

penting yaitu :  

1. Menurut bentuknya (modal aktif, yaitu modal yang tertera di sebelah debet 

dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana dana diperoleh 

perusahaan ditanamkan. 

a. Modal aktif berdasarkan cara dan lamanya perputaran dapat dibedakan 

antara lain : 

1) Aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam 

proses produksi dan proses perputaran dalam jangka waktu pendek 

(umumnya kurang dari satu tahun) 

2) Aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara 

berangsur habis turut serta dalam proses perputarannya dalam jangka 

waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) 

b. Modal aktif bedasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan 

dibedakan  menjadi dua : 

1) Modal kerja (working capital) adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar 

(gross working capital) atau kelebihan dari aktiva di atas hutang lancar 

(net working capital) 
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2) Modal tetap adalah jumlah keseluruhan aktiva tetap. 

2. Menurut sumbernya atau asalnya (modal pasif) yaitu modal yang tertera 

disebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber mana dana 

diperoleh. Modal pasif yang berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua 

sebagai berikut : 

a. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik modal perusahaan 

itu sendiri dan hasil usahanya (cadangan, laba yang ditahan), atau berasal 

dari pengambilan bagian, persero, atau pemilik (modal  saham, modal 

persero, dll). 

b. Modal asing (modal kreditur atau hutang) adalah modal yang berasal dari 

kreditur itu merupakan hutang perusahaan. 

Modal pasif berdasarkan lamanya penggunaan dibedakan menjadi modal 

jangka panjang dan modal jangka pendek. Pembagian modal pasif juga 

didasarkan pada : 

1) Syarat likuiditas yang terdiri dari modal jangka pendek dan modal 

jangka panjang. 

2) Syarat solvabilitas yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing. 

3) Syarat rentabilitas yang terdiri dari modal dengan pendapatan tidak 

tetap (modal saham). 

 

2.3 Modal Kerja (Working Capital) 

Selain investasi dalam aktiva tetap, ada hal lain yang tidak kalah  

pentingnya yaitu investasi dalam modal kerja. Modal kerja (working capital) 

berkaitan erat dengan aktiva lancar. Oleh karena itu modal kerja berbicara 

mengenai dana yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bersifat jangka pendek 

yaitu berupa kas, persediaan, sekuritas, piutang. 

 

2.3.1 Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan 

dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi 

maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dana yang 
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diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, 

seperti pembayaran upah pegawai, membayar utang, dan pembayaran lainya 

disebut modal kerja. Berikut ini pengertian modal kerja menurut Gitman (2003 : 

598) : 

“Working capital is current assets, which represent the portion of 

investment that clrculates from one form to another in the ordinary 

conduct of business.” 

Artinya modal kerja adalah aktiva lancar, yang menghadirkan bagian investasi 

yang beredar dari satu bentuk ke lain bentuk yang biasa melakukan bisnis. 

 Menurut Brigham dan Houston (2001 : 565) : 

“Working Capital is a firm’s investment in short term assets cash, 

marketable securities, inventory and account receivable.” 

Artinya modal kerja adalah suatu investasi perusahaan jangka pendek dalam asset 

kas, surat-surat berharga, persediaan, dan piutang dagang. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. 

Secara sederhana dalam praktik sehari-hari modal kerja didefinisikan sebagai 

harta lancar dikurangi kewajiban lancar atau aktiva dikurangi pasiva lancar dan 

definisi ini dikenal sebagai modal kerja bersih. 

 

2.3.2 Manfaat Modal Kerja 

Modal kerja harus cukup besar, dalam arti harus mampu membiayai 

pengeluaran sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan 

menguntungkan perusahaan, disamping memungkinkan bagi perusahaan tidak 

mengalami kesulitan keuangan. 

Menurut S.Munawir (2007 : 116), keberadaan modal kerja yang cukup 

akan memberikan beberapa manfaat : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena kurangnya aktiva 

lancar. 

2. Memungkinkan untuk membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. 
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3. Menjamin dimilikinya credit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan-kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan barang dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani konsumen. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat-syarat kredit yang 

lebih menarik bagi pelanggan. 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi, dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Ditinjau dari fungsinya laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kinerja, aktivitas 

dan kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan menjadi sumber informasi bagi 

analis untuk mengambil keputusan.  

Pengertian laporan keuangan menurut S. Munawir (2007 : 2) sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari 
proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data 
keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut”. 
 
Sementara menurut Harahap (2004 : 105) laporan keuangan adalah : 

“menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada 

saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen 

dan diproses melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik 
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perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain 

berkepentingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan. 

Pengertian-pengertian laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi mengenai posisi keuangan 

suatu perusahaan bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan atau pihak-pihak 

yang berkepentingan pada perushaan tersebut. Dan juga sebagai informasi untuk 

melakukan peramalan atau proyeksi keadaan dan kinerja keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Dari sudut pandang investor analisis laporan keuangan 

digunakan untuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang 

manajemen, analisa laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi 

kondisi dimasa depan dan yang lebih penting sebagai titik awal untuk perencanaan 

tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa dimasa depan. 

 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. (Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty, 2002 : 5). Posisi keuangan 

perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, 

likuiditas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa depan sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas serta merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas, informasi ini berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan 

dalam memanfaatkan arus kas tersebut.  
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Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca 

(menggambarkan informasi posisi keuangan), laporan laba rugi (menggambarkan 

informasi kinerja), laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara), catatan dari laporan keuangan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu, laporan 

keuangan juga menampung skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 

laporan keuangan, seperti informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

 

2.4.3 Jenis Laporan Keuangan  

Bahwa laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, 

termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

keuangan  

Pada umumnya jenis laporan keuangan yang dibuat oleh setiap perusahaan 

adalah neraca dan laporan laba rugi dan biasanya juga dilengkapi dengan laporan 

perubahan modal. Pengertian neraca dan laporan laba rugi menurut Dwi Prastowo 

dan Rifka Juliaty (2002 : 16) adalah : 

“Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 
posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahan pada saat 
tertentu. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang 
memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam 
menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu”. 
 
Meskipun neraca dan laporan laba rugi merupakan dua dokumen yang 

terpisah, akan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling 

terkait. 

 

2.4.4 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk 

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

unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang 



 19

baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menurut A. Bernstein yang 

dikutip oleh Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002 : 52) mendefinisikan analisis 

laporan keuangan sebagai berikut : 

“Financial statement analysis is the judgemental process that aims to 
evaluate the current and past financial positions and results of operation 
of an enterprise, with primary objective of determining the best possible 
estimates and predictions about future conditions and performance.” 
 

 Definisi diatas menjelaskan 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. 

 

2.4.5 Tujuan Analisis Laporan Keuagan 

Tujuan Analisis Laporan Keuangan adalah untuk mengurangi 

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan 

intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa 

dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Dwi Prastowo dan Rifka 

Juliaty (2002 : 53). Analisis laporan keuangan tidaklah berarti mengurangi 

kebutuhan akan penggunaan pertimbangan-pertimbangan, melainkan hanya 

memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-

pertimbangan tersebut. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh 

ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Sehingga fungsi dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

mengkonversi data menjadi informasi. 

 

2.4.6 Pihak-pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan digunakan oleh setiap individu atau organisasi yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adapun para pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Harahap (2004 : 120) yaitu : 
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1. Pemegang saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan asset, utang, 

modal, hasil, biaya dan laba. Dalam hal ini pemegang saham ingin melihat 

prestasi perusahaan dalam manajemen yang diberikan amanah, selain itu 

biasanya pemegang saham ingin mengetahui jumlah dividen yang akan 

diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan, juga untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan 

dengan usaha sejenis dan perusahaan lainnya. Dari informasi ini pemegang 

saham dapat  mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan 

sahamnya, menjual atau menambahnya. Itu sermua tergantung pada 

kesimpulan yang diambil dari informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan atau informasi tambahan lainnya. 

2. Investor 

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham. Bagi investor 

potensial, ia akan melihat kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh 

dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Analis pasar modal 

Analis pasar modal selalu melakukan analisis secara tajam dan lengkap 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun perusahaan 

yang berpotensi masuk ke pasar modal. Para analis ingin mengetahui nilai 

perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. Apakah layak 

disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual atau dipertahankan. Informasi ini 

akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual 

maupun lembaga. 

4. Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomi perusahaan yang dipimpinnya. 

Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang 

memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada keputusan 

yang tepat, ia harus mengetahui selengkap-lengkapnya kondisi keuangan 

perusahaan, baik posisi laba rugi, likuiditas, neraca, rentabibilitas, solvabilitas, 

laba kotor dan sebagainya. Karena beragamnya informasi yang dibutuhkan ini, 
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laporan keuangan yang disusun dengan norma akuntansi keuangan yang 

bersifat umum (general purpose) terasa sangat sedikit sehingga ia harus 

mengharapkan informasi yang didesain dari akuntansi manajemen. 

5. Karyawan dan serikat pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan 

apakah ia masih terus bekerja pada perusahaan tersebut atau pindah. Ia juga 

perlu mengetahui hasil usaha perusahaan agar ia bisa menilai apakah 

penghasilan yang diterimanya adil atau tidak dan untuk mengetahui apakah 

pada perusahaan tersebut terdapat cadangan dana pensiun, asuransi kesehatan, 

asuransi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), hak-hak karyawan, semua 

informasi tersebut sangat penting untuk karyawan. 

6. Instansi pajak 

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak, baik Pajak Penambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, Pajak 

Penjualan Barang Mewah, Pajak Daerah dan lainnya. Semua kewajiban pajak 

ini harus dipenuhi oleh perusahaan, dengan demikian instansi pajak dapat 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran 

perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi dan juga 

untuk dasar penindakan apabila perusahaan tersebut tidak mau membayar 

pajak sesuai dengan analisis instansi pajak. 

7. Pemberi dana (kreditur) 

Sama dengan pemegang saham, investor, pihak kreditur seperti bank, 

investment fund, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang 

situasi dan kondisi perusahaan baik yang telah diberi pinjaman maupun yang 

akan diberi pinjaman. Bagi yang telah diberikan pinjaman, laporan keuangan 

dapat menjadikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan, kondisi 

keuangan seperti solvabilitas, rentabilitas dan rasio-rasio yang terkait dalam 

laporan keuangan. Sedangkan bagi perusahaan calon debitur, laporan 

keuangan dapat dijadikan sumber informasi untuk menilai kelayakan 

perusahaan tersebut untuk menerima kredit yang diluncurkan. 
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8. Pemasok 

Laporan keuangan dapat menjadi informasi untuk mengetahui apakah 

perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan, dan 

sejauh mana potensi risiko yang dimiliki perusahaan. 

9. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan keuangan, 

karena pemerintah ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya tentang Reserve Requitmet (RR), 

Capital Adequacy Rasio (CAR), Loan to Deposir Rasio (LDR) dan lain 

sebagainya, dan jika suatu perusahaan melanggar standar yang telah 

ditetapkan pemerintah maka perusahaan tersebut akan ditegur atau diberi 

sanksi. 

10.  Masyarakat 

Perusahaan dapat mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah 

orang yang akan dipekerjakan pada perusahaan. Selain itu perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan berdiri. 

11.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Sekarang ini sudah banyak terdapat LSM, yang berfungsi untuk melindungi 

konsumen, lingkungan, serikat kerja dan lain sebagainya yang intinya 

membantu konsumen ataupun pihak pekerja untuk menganalisis laporan 

keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi atau mencegah apabila 

perusahaan melakukan tindakan kecurangan terhadap konsumen terutama 

pihak pekerja perusahaan tersebut. 

12.  Peneliti / Akademis / Lembaga peringkat 

Bagi peneliti maupun akademis, laporan keuangan sangat penting, sebagai 

data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan 

dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut 

menjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu 

hipotesis atau penelitian yang dilakukan. 
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 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, dan 

tidak dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi laporan 

keuangan yang disajikan untuk semua pihak yang berkepentingan pada 

perusahaan, sehingga laporan keuangan sifatnya terbuka dan untuk umum, 

tergantung siapa dan untuk apa laporan keuangan tersebut di analisis. 

 

2.5 Analisis Rasio Keuangan  

Laporan keuangan berisi informasi penting untuk masyarakat, pemerintah, 

pemasok dan kreditur. Pemilik perusahaan atau pemegang saham, manajemen 

perusahaan, investor, pelanggan dan karyawan yang diperlukan secara tetap untuk 

mengukur kondisi dan efesiensi perusahaan. Analisa dari laporan keuangan 

bersifat relatif, karena didasarkan pengetahuan dan menggunakan rasio atau nilai 

relatif. 

Pengertian Rasio Keuangan menurut Abdullah (2004 : 41) adalah  : 

“Rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan untuk mengetahui 

hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba-

rugi baik secara individu maupun secara simultan”. 

 
Menurut Ridwan S.Sundjaja dan Inge Barlian (2001 : 73) analisis  laporan 

keuangan adalah : 

“ Suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai 

kinerja dan status suatu perusahaan”. 

Sedangkan R. Agus Sartono (2001 : 113) menjelaskan analisis rasio 

keuangan adalah : 

“Dasar untuk menilai dan mengarahkan prestasi operasi perusahaan, 

disamping itu analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai 

kerangka kerja perencanaan dan pengendalian perusahaan”. 

Dari penjelasan di atas analisis rasio keuangan merupakan perbandingan 

dua data keuangan dengan jelas membagi satu data dengan data lainnya. Dengan 

analisis rasio juga dapat memungkinkan para manager keuangan untuk 
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memperkirakan reaksi para kreditur maupun investor dan juga pandangan tentang 

bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh.  

 

2.5.1 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan 

Menganalisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan 

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

dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca ataupun dalam 

laporan laba rugi dan juga rasio dapat dibuat menurut penganalisa. Abdullah 

(2004 :41) dalam analisis ratio keuangan dibagi menjadi empat rasio utama yaitu 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. 

Sedangkan menurut R. Agus Sartono (2001 : 114) membagi empat jenis 

analisis rasio yang digunakan dalam penelitian kinerja keuangan perusahaan yaitu 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio financial leverage atau solvabilitas dan rasio 

profitabilitas. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis analisis rasio keuangan yang biasa digunakan yaitu rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Dengan rasio-rasio 

tersebut maka membantu dalam menganalisis penelitian kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.5.2 Rasio Likuiditas 

Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan 

usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansialnya yang harus segera dilunasi. Dengan demikian likuiditas merupakan 

indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-

kewajiban finansial pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia. 

Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus 



 25

segera dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

mempunyai kekuatan membayar, semuanya tergantung pada manajemennya 

masing-masing. 

Gambaran mengenai masalah likuiditas dapat dilihat dari pendapat para 

ahli yang mengemukakan tentang definisi dari likuiditas, yaitu : 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 25), bahwa : 

“Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi”. 

Sedangkan menurut R. Agus Sartono (2001 :116) bahwa : 

“Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya”. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan suatu 

kemampuan perusahaan dimana dalam memenuhi dan membayar akan utangnya 

dalam jangka pendek tepat pada waktunya. 

 

2.5.2.1 Ukuran Likuiditas  

 Salah satu cara didalam melakukan pengukuran terhadap tingkat likuiditas 

perusahaan adalah dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, dimana rasio-rasio 

ini berguna untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan tentang cara menilai dan 

meningkatkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mamduh M. Hanafi (2004 : 37) salah satu rasio yang dapat 

dijadikan sebagai indikator  tingkat likuiditas adalah dengan menggunakan rasio 

lancar (current ratio) dan ratio cepat (acid-test ratio). 

 Ratio lancar (current ratio) mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

utang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dengan 

menggunakan aktiva lancar, rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan 

aktiva lancar (likuiditas tinggi dan resiko rendah), tetapi mempunyai pengaruh 

yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum 

menghasilkan (return) atau tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan 

aktiva tetap. Dengan demikian maka rumus untuk menghitung current ratio adalah 

sebagai berikut : 
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        Current Assets 
Current Ratio =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

      Current Liabilities 

 Rasio cepat (acid – test ratio) mengeluarkan persediaan dari komponen 

aktiva lancar. Dari ketiga komponen aktiva lancar (kas, piutang dagang dan 

persediaan), persediaan biasanya dianggap sebagai asset yang paling tidak likuid 

untuk  menjual persediaan (mengubah persediaan menjadi kas), waktu yang 

diperlukan lebih lama (dibandingkan piutang dagang). Di samping itu tingkat 

ketidakpastian termasuk kemungkinan nilai persediaan turun karena produk rusak 

atau kualitas yang menurun, dengan alasan semacam itu persediaan dikeluarkan 

dari perhitungan rasio lancar. Rasio yang diperoleh disebut sebagai quik rasio, 

yang dihitung sebagai berikut : 

    Current Assets - Inventory 
 Quick Ratio =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ x 100% 

     Current Liabilities 

 Selain current ratio dan quick ratio ada rasio lain yang digunakan dalam 

likuiditas yang dapat dihitung antara lain : 

        Cash + Securities 
 Cash Ratio  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

          Current Liabilities 

                                                       Current Assets - Current Liabilities 
 Working Capital to Total =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

assets Ratio                     Total Assets 

 

2.5.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas 

 Dalam mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan current ratio 

sebagai alat pengukurnya, maka tingkat likuiditas atau current ratio suatu 

peusahaan dapat dipertinggi dengan jalan menurut Bambang Riyanto (2001 : 28) 

sebagai berikut: 

1. Dengan utang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk 

menambah aktiva lancar (current assets) 

2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang 

lancar. 
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3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi 

aktiva lancar. 

 Dimana current ratio adalah angka perbandingan antara aktiva lancar 

dengan utang lancar, maka setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan 

jumlah aktiva lancar atau utang lancar, baik masing-masing atau kedua-duanya, 

akan dapat mengakibatkan perubahan tingkat likuiditas. Faktor-faktornya  

menurut Bambang Riyanto (2001 : 28) sebagai berikut: 

1. Di sektor aktiva lancar (current assets) 

Transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan kenaikan aktiva lancar 

diantaranya yaitu : 

a. Menjual aktiva tetap (fixed assets) 

b. Mendapatkan tambahan modal sendiri 

c. Mendapatkan tambahan utang jangka panjang 

2. Di sektor utang lancar (current liabilities)  

Transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan turunnya atau berkurangnya 

utang lancar adalah transaksi yang dapat menaikan aktiva lancar, tetapi 

tambahan dana tidak digunakan untuk menambah aktiva lancar melainkan 

untuk membayar atau mengurangi utang lancar. 

3. Di sektor aktiva lancar dan utang lancar 

Dimana transaksi yang menyangkut current ratio tersebut akan dapat 

mengakibatkan perubahan current ratio. Misalnya dengan mengurangi aktiva 

lancar digunakan untuk mengurangi utang lancar. Pembayaran atau 

pengurangan utang lancar yang dijalankan dengan pembayaran uang tunai, 

melalui bank, dengan efek atau dengan barang. 

 

2.5.3 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan. Rasio profitabilitas menunjukkan akan pengaruh gabungan dari 

likuiditas, pengelolaan aktiva dan pengelolaan utang terhadap hasil-hasil operasi. 

Profitabilitas juga dapat dikatakan merupakan informasi mengenai efektivitas 

operasional perusahaan. Jumlah keuntungan yang didapat satu perusahaan dapat 
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kita lihat pada laporan laba-rugi tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

setiap perusahaan akan selalu memaksimalkan laba yang diperolehnya. 

Rasio Profitabilitas menurut Harahap (2004 : 304) menjelaskan bahwa : 

“Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”. 

 
Menurut Kasmir (2000 : 48) bahwa :  

“Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
labanya, apakah satu periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 
dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang bersangkutan yang terus 
meningkat”. 

 
Menurut Gitman (2006 : 65) sebagai berikut : 

“Profitability ratio enable the analysis to evaluate the firm profits with 

respect to a  given level of sales, a certain level of assets, or the owner 

investment”. 

Artinya yaitu rasio profitabilitas merupakan salah satu analisis yang mengukur 

atau menilai akan keuntungan suatu perusahaan dengan melihat tingkat 

pendapatan dari penjualan, asset, dan juga investasi. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan atau 

investasi perusahaan. Keuntungan perusahaan ini dapat diukur sebagai salah satu 

indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian (return) bagi 

pemegang saham.  

 

2.5.3.1 Ukuran Profitabilitas 

Salah satu cara didalam melakukan pengukuran terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas. 

Menurut Gitman (2006 : 67) rasio profitabilitas dapat dikelompokkan menjadi 

sebagai berikut : 

1. Gross Profit Margin, rasio ini mengukur berapa besar persentase pendapatan 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. 
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        Net Sales - COGS 
  Gross Profit Margin = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 
         Net Sales 

2. Operating Profit Margin, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari 

penjualan sebelum bunga dan pajak. 

EBIT 
Operating Profit Margin = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 

            Net Sales 

3. Net Profit Margin, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan 

setelah bunga dan pajak (penjualan bersih). 

EAT 
Net Profit Margin = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 

          Net Sales 

4. EPS (Earning Per Share) rasio ini mengukur tingkat profitabilitas atau 

keuntungan dari tiap satuan lembar saham. 

      EAT 
EPS = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 

      Outstanding share 

5. ROA (Return on asset), rasio ini untuk mengukur efektivitas keseluruhan 

kinerja manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. 

    EBIT 
ROA = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 

         Total Assets 

6. ROE (return on equity) rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari modal 

sendiri atau investasi para pemegang saham biasa. 

EAT 
ROE = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ X 100% 

       Total Equity 

7. ROI (return on investment) rasio ini mengukur tingkat kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

EAT 
ROI = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

       Total Assets 
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2.5.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Tingkat Profitabilitas akan mengalami fluktuasi, dimana fluktuasi ini 

terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa factor. Faktor-faktor yang 

menentukkan tinggi rendahnya profitabilitas ekonomi atau ROA atau earning 

power menurut Bambang Riyanto (2001 : 37) adalah : 

1. Profit Margin 

Yaitu perbandingan antara net operating income dengan net sales, 

perbandingan dinyatakan dalam persentase 

   Net Operating Income 
Profit Margin = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

             Net Sales 

Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa profit margin adalah selisih antara 

net sales dengan operating expenses (harga pokok penjualan + biaya 

administrasi + biaya penjualan + biaya umum), selisih dinyatakan persentase 

dari net sales. 

2. Turnover of Operating assets 

Yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu 

dengan membagi net sales dengan operating assets. 

             Net Sales 
Turnover of Operating Assets = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

         Operating Assets 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa profit margin dimaksudkan 

untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba 

usaha dalam hubungannya dengan penjualan. Sedangkan operating assets 

turnover dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat 

kepada kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode tertentu. Hasil 

akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan turnover of operating 

assets menentukan tinggi rendahnya profitabilitas ekonomi. Karenanya semakin 

tinggi tingkat profit margin atau turnover of operating assets masing-masing atau 

keduanya akan mengakibatkan naiknya profitabilitas ekonomi. 
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Hubungan antara profit margin dan turnover of operating assets dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

           Net Income        Net Sales                       Net Income 

          ⎯⎯⎯⎯⎯⎯   X    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

             Net Sales  Operating Assets        Operating Assets 

 

2.6 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis dipergunakan dalam menentukan dan 

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

diketahui perubahan-perubahan setiap pos bila diperbandingkan dengan laporan 

beberapa periode untuk suatu badan usaha tertentu, atau diperbandingkan dengan 

laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan keuangan perusahaan 

lainnya. 

Metode-metode yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan adalah  : 

a. Metode analisis horizontal 

Metode analisis horizontal merupakan metode analisis dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan 

diketahui perkembangannya. Metode ini disebut juga metode analisis dinamis. 

b. Metode analisis vertikal  

Metode analisis vertical merupakan metode analisis laporan keuangan yang 

hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan cara membandingkan antara 

pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut 

sehingga akan hanya diketahuikeadaan keuangan atau hasil operasi pada saat 

itu saja. Metode ini disebut juga metode analisis statis atau common size 

financial statement. 

 Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut S. Munawir (2007 : 36) adalah : 

1. Analisis perbandingan dan laporan keuangan  

Yaitu metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan : 
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a. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

e. Persentase dari total 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perubahan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis). Yaitu suatu teknik 

analisis untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah 

menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement 

Yaitu suatu teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva tetap tehadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

Yaitu 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) 

Yaitu analisi untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisis Rasio 

Yaitu suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau dalam laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis) 

Yaitu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahaan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 
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8. Analisis break-even 

Yaitu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh 

suatu perusahaan, agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian namun 

juga belum memperoleh keuntungan atau dengan kata lain berada dititik 

impas. Dengan analisis break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 Metode dan teknik analisis yang digunakan semuanya itu merupakan 

permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan 

keuangan. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk 

membuat data agar dapat lebih dimengerti sehingga dapat dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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