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BAB II  

BAHAN RUJIIKAN 

 

2.1 Manajemen Keuangan dan Laporan Keuangan 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut 

meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi 

operasional. Keempat fungsi tersebut memiliki peran sendiri-sendiri dalam 

perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan. 

2.1.1 Definisi Manajemen Keuangan 

Menurut Suad Husnan dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar 

Manajemen Keuangan" Edisi keempat (2004:4) mengemukakan bahwa:  

"Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, 

dan pengendalian kegiatan keuangan" 

Menurumya Manajemen Keuangan (Financial Management) atau dalam 

literature lain disebut juga pembelanjaan, mempakan segala aktivitas perusahaan 

yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan dana, 

dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain 

manajemen keuangan merupakan manajeman (pengelolaan) mengenai bagaimana 

memperoleh asset, mendanai asset, dan mengelola asset untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dari definisi tersebut ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, 

yaihi: 
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l. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

2. Keptttusan Pendanaan (Financing Decision) 

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Assets Management Decision) 

2.1.2 Defmisi Laporan Keuangan 

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. 

Laporan Keuangan melaporkan prestasi histories dari suatu perusahaan 

dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, untuk 

membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Laporan merupakan kartu 

angka untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Laporan 

keuangan juga merupakan dasar untuk memberikan kompensasi kepada para 

partisipan atau pemegang andil dan laporan keuangan memberikan informasi 

histories kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang 

digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis. 

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis yang 

dikutip oleh Munawir (2004:5) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

laporan keuangan adalah: 

"Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 
perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan 
dan daftar pendapatan atau daftar rugi-Iaba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah 
menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga 
yaitu daftar laba atau daftar surplus yang tak dibagikan (laba yang ditahan)." 
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2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Drs. S. Munawir (2004:3) Laporan Keuangan memi beberapa 

tujuan, yaitu: 

1. Mengukiir tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusaliaan. 

2. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 

produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi 

wewenang dan tanggungjawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Drs. S. Munawir (2004:9), Laporan keuangan mempunyai beberapa 

keterbatasan antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secal-a periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua 

jumlah jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam interim report ini 

terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgement) 

yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan 
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2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan 

keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan 

bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai histories atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. Karena An angka yang tercantum dalam 

laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum 

tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal waktu yang 

lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin 

menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut 

yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suahi 

analisa dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat 

penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh 

kesimpulan yang keliru. 
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4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai factor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena factor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya 

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak 

dapat dipenuhi atau adanya kintrak-kontrak pembelian maupun penjualan 

yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajernya dan 

sebagainya. 

 

2.2   Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh penasahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti 

bagi pihak-pihak yabg berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan 

untuk rlua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh 

data yang akan mendukung keputusan yang akan diambil. 

2.2.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu tehnik keuangan yang 

dilakukan dengan cara memperbandingkan dua variable keuangan dalam 

bentuk aritmatical term yang hasilnya dinyatakan dalam persentasi angka 

satuan atau perkalian sehingga dapat diketahui informasi mengenai arti 

atau makna hubungan diantara dua variable keuangan tersebut. 
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Menurut Harmanto dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 

(1991:161) menyatakan bahwa, Analisis Laporan Keuangan merupakan 

suatu teknik analisa yang banyak hal mampu memberikan petunjuk dari 

gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Apabila 

rasio-rasio yang dihitung diinterprestasikan secara tetap, maka akan 

mampu menunjukkan pada aspek-aspek dimana evaluasi dan analisa 

dapat lebih lanjut dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Weston dan Copeland (1986:196), Analisis 

Laporan Keuangan merupakan: 

"Ratio Analysis, which relate balance sheet and income statement items 

to one another, permits the charting of a firm's history and the 

evaluation of its present position. 

2.2.2 Metode dan Tehnik Analisis Laporan Keuangan  

Analisa-analisa laporan keuangan terdiri dari penelahaan atau 

mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil 

operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Metode 

analisa yang digunakan dalam laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisa Horizontal 

Merupakan analisa dengan mengadakan pembandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan 

diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut juga 

sebagai metode analisis dinamis. 
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2. Analisa Vertikal 

Merupakan apabila ada laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam 

laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 

keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertical ini 

disebut juga sebagai metode analisa yang statis karena kesimpulan 

yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui 

perkembangannya. 

Tehnik analisa yang digunakan dalam analisa laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan tehnik 

analisa 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 prosentase.  

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio.  

e. Prosentase dari total 

Analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. 
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2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysts), adalah 

suatu metode atau tehnik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

baykan turun. 

3. Laporan dengan posentase per komponen atau common size 

statement, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.  

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu. 

5. Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement 

Analysis), adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab 

berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisa Ratio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu  
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perubahan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa Break Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa Break Even ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

Metode dan tehnik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya 

itu adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk 

menganalisa laporan keuangan, dan setiap metode analisa mempunyai 

tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

2.3  Analisa Rasio Laporan Keuangan 

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. 

2.3.1 Definisi analisa Laporan Keuangan 

Ratio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertenht dengan jumlah 

yang rain, dan dengan nmiggunakan alat analisa berupa ratio ini akan 



 16

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang 

baik atau bunlknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio 

pembanding yang digunakan sebagai standard. 

Analisa ratio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah: 

future oriented", oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk 

menyesuaikan factor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan 

factor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi 

posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

demikian kegunaan atau manfaat suatu angka ratio sepenuhnya tergantung 

kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisa dalam 

menginterpretasikan data yang bersangkutan.  

2.3.2 Penggolongan Analisa Rasio Laporan Keuangan 

Pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka ratio An banyak 

sekali karena ratio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa, namun 

demikian angka-angka ratio yang ada pada dasarnya dapat digolongkan 

menjadi dua golongan atau dia kelompok, yaitu: 

1. Berdasarkan sumber data yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Ratio-ratio neraca (Balance Sheet Ratios) yang tergolong 

dalam kategori ini adalah semua ratio yang semua datanya 

diambil atau bersumber pada neraca, misalnya current ratio, 

acid test ratio. 
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b. Ratio-ratio Laporan rug]-laba (Income Statement Ratios) yaitu 

angka-angka ratio yang dalam penyusunannya semua datanya 

diambil dari laporan Rugi-laba, misalnya gross profit margin, 

net operating margin, operating ratio. 

c. Ratio-ratio antar laporan (Interstatement Ratios) ialah semua 

angka ratio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan 

data lainnya dari laporan rugi-laba, misalnya tingkat perputaran 

persediaan (Inventory Turn Over), tingkat perputaran piutang 

(Account Receivable Turn Over), sales to inventory, sales to 

fixed assets. 

2. Berdasarkan tujuan analisa yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:  

a. Ratio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas 

perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar.  

b. Ratio Solvabihtas (Solvability Ratio) 

Merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dari hutang (pinjaman). 

c. Ratio Rentabilitas 

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untu k memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. 
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2.4 Ratio Likuiditas 

         Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan 

usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

financial yang harus segera dilunasi. Dengan demikian likuiditas merupakan 

indicator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-

kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva 

lancar yang tersedia. 

       2.4.1 Definisi Ratio Likuiditas 

                  Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang 

harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. 

       2.4.2 Alat Analisa yang Digunakan 

                  Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek, berikut ini 

diberikan beberapa ratio yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut, yaitu: 

1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

                        Rasio Lancar merupakan kemampuan untuk membayar utang yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar atau merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar (Current Assets) dengan hutang 

lancar (Current Liabilities). Dalam menganalisa atau menghitung 

current ratio ini perlu diperhatikan kemungkinan adanya manipulasi 

data yang disajikan oleh perusahaan, yaitu dengan cara mengurangi 

jumlah hutang lancar yang mungkin diimbangi dengan mengurangi 
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jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang sama. Pengurangan jumlah 

hutang lancar dan aktiva lancar dalam jumlah yang sama akan 

menaikkan atau mempertinggi current ratio yang dihitung.  

 

                          Current Ratio (CR) = Aktiva Lancar  x  100 % 

                                                              Hutang Lancar    

2. Cash Ratio (Rasio Kas) 

Rasio kas merupakan kemampuan untuk membeyar utang yang 

harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan 

dan efek yang dapat segera diuangkan.   

 

   Cash Ratio =   Kas  +  Efek  x 100 % 

                           Hutang Lancar    

3. Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Rasio cepat merupakan kemampuan untuk membayar utang yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (Quick 

Assets) atau merupakan alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur 

tingkat likuiditas perusahaan. Rasio ini juga merupakan 

pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan 

dengan jumlah hutang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam 

perhitungan quick ratio, karena persediaan merupakan komponen 

atau unsur aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya.    
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Quick Ratio = Kas + Efek + Piutang  x  100 % 

                           Hutang Lancar    

 

2.5 Ratio Solvabilitas ( Solvability Ratio) 

         Suatu perusahaan yang solvable berarti perusahaan tersebut mempunyai 

aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya, 

tetapi tidak dengan sendirinya berarti perusahaan tersebut likuid. Sebaliknya 

perusahaan yang insolvable tidak dengan sendirinya berarti bahwa 

perusahaan tersebut adalah juga likuid. 

2.5.1 Definisi Rasio Solvabilitas 

             Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansilnya apabila 

sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan dan 

merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman). 

2.5.2    Alat Analisa yang Digunakan 

             Untuk menganalisa posisi keuangan jangka panjang dan 

hasil operasinya digunakan beberapa analisa rasio atau 

perbandingan, yaitu: 

1. Total Debt to Owners Equity Ratio (Rasio Total terhadap 

Modal Sendiri) 

       Merupakan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang atau merupakan 



 21

perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri. 

       Total Debt to Equity Ratio = Total Hutang  x  100 % 

                                                      Modal Sendiri 

2. Debt Ratio (Rasio Hutang) 

       Merupakan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan 

dana yang dibelanjai dengan hutang atau berapa bagian dari 

aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang yang juga 

merupakan rasio atau perbandingan antara total hutang (Total 

Debt) dengan total assets yang dinyatakan dalam prosentase. 

Rasio hutang mengukur berapa persen asset perusahaan yang 

dibelanjai. 

       Debt Ratio = Total Hutang  x  100 % 

                             Total Aktiva 

3. Ratio of Owners Equity to Total Assets (Rasio Modal Sendiri 

dengan Aktiva) 

        Merupakan rasio atau perbandingan antara modal sendiri 

(Owners Equity) dengan total aktiva. 

        Ratio of Owners Equity to Total Assets  

           =  Modal sendiri  x  100 % 

                Total Aktiva 
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2.6 Rasio Rentabilitas 

         Rasio-rasio yang dipelajari terdahulu, pada dasarnya adalah untuk 

mempelajari bagian relative antara modal pinjaman yang diberikan oleh 

kreditor dan modal sendiri oleh pemegang saham. 

        2.6.1 Definisi Rasio Rentabilitas 

                  Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan  perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

2.6.2 Alat Analisa yang Digunakan 

          Beberapa ratio untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-

modal yang digunakan untuk operasi atau mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan, yaitu: 

1. Earning Power of Total Investment 

       Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor dan merupakan perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan total aktiva. 

         Earning Power of Total Invesment =    EBIT            x  100% 

                                                                    Total Aktiva 

2. Rate of Return on Investment (ROI) 

       Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto 
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atau merupakan rasio atau perbandingan antara laba setelah pajak 

dengan total aktiva. 

        ROI = Laba Bersih Setelah Pajak  x  100 % 

                          Total Aktiva 

 


