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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 2.1 Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan keuangan yang 

merupakan pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada satu periode 

tertentu. 

 

     2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan 

daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian 

bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan menunjuk atau 

dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. 

 

Dari definisi akuntansi tersebut diketahui bahwa peringkasan dalam hal ini 

dimaksudkan adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang 

dapat diartikan sebagai laporan keuangan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan 

adalah :  

 

“ Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir per iode untuk suatu 
perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca a tau daftar posisi keuangan 
dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada w aktu akhir-akhir ini sudah 
menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk me nambahkan daftar ketiga 
yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak diba gikan (laba yang ditahan)”. 
 

Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 

(2002  : 5 ), mengatakan bahwa :  

“ Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Ne raca dan perhitungan Rugi 
Laba serta Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca 
menunjukkan/menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan  modal dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitu ngan (laporan) Rugi Laba 
memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang 
terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Peruba han Modal menunjukkan 
sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menye babkan perubahan modal 
perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikut-s ertakan kelompok lain yang 
sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih  lanjut, misalnya laporan 
perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaa n kas atau laporan arus 



 10

kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, lapo ran biaya produksi serta 
daftar-daftar lainnya. 
 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesi a, Jakarta  

1994) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan  rugi laba 

serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dala m lampiran-lampirannya 

antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana . Untuk perusahaan besar 

yang banyak pemegang sahamnya, maka di samping lapo ran keuangan (finansial) 

termasuk di atas sebaiknya ditambah keterangan-kete rangan tentang : 

 

a. kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ; 

b. usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang ; 

c. luasnya produksi ; 

d. kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan ; 

e. penelitian dan pengembangan ; 

f. marketing dan advertising ; 

g. rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan di masa-masa yang 

akan datang ; 

h. kebijaksanaan mengenai deviden dan sebagainya ; 

 

 

2.1.2 Arti Penting Laporan Keuangan 

 

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu 

perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, 

dan kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Rugi 

Laba serta laporan-laporan keuangan lainnya. Dengan mengadakan analisa terhadap 

pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi 

keuangannya, sedangkan analisa terhadap laporan rugi labanya akan memberikan 

gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan.  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan 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, di mana dengan hasil 
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analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Jadi 

untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

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 Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 2) , 

mengatakan bahwa :  

“pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi ke uangan maupun 
perkembangan suatu perusahaan adalah : para pemilik  perusahaan, manajer 
perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, banker s, para investor dan 
pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili,  buruh serta pihak-pihak 
lainnya lagi”. 

 

Pemilik perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan 

kepada orang lain seperti perseroan, karena dengan laporan tersebut pemilik 

perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin 

perusahaannya dan kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai/diukur dengan laba 

yang diperoleh perusahaan. Karena hasil-hasil, stabilitas serta kontinuitas atau 

kelangsungan perusahaannya tergantung dari cara kerja efisiensi manajemennya, maka 

jika hasil-hasil yang dicapai oleh manajemennya tidak memuaskan maka para pemilik 

perusahaan, dalam hal ini pemegang saham, mungkin akan mengganti manajemennya 

atau bahkan menjual saham-sahamnya yang dimiliki tersebut. Keputusan untuk 

mengganti manajemen, mempertahankan saham yang dimiliki atau menjual saham-

sahamnya akan tergantung dari hasil analisa mereka terhadap laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Dengan kata lain laporan keuangan diperlukan oleh pemilik 

perusahaan, diperlukan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai, dan untuk menilai 

kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang sehingga bisa 

menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang 

dimilikinya.  
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Manajer atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan 

perusahaannya periode yang baru lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, 

memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya 

yang lebih tepat. Bagi management yang penting adalah bahwa laba yang dicapai cukup 

tinggi, cara kerja yang efisien, aktiva aman dan terjaga baik, struktur permodalan sehat 

dan bahwa perusahaan mempunyai rencana yang baik mengenai hari depan, baik di 

bidang keuangan maupun di bidang operasi. 

 

Tetapi yang terpenting bagi management adalah bahwa laporan keuangan 

tersebut merupakan alat untuk mempertanggung-jawabkan kepada para pemilik 

perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Pertanggung-jawaban 

pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam bentuk laporan keuangan hanyalah sampai 

pada penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten. Di 

samping itu laporan keuangan akan dapat digunakan oleh management untuk : 

 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi 

serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

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

wewenang dan tanggung-jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

 

Dalam hubungannya dengan analisa laporan keuangan tersebut manajer 

merupakan “orang dalam”, orang yang dapat menggunakan data keuangan apapun 

yang ada di dalam perusahaan, dan hasil analisanya sepenuhnya untuk kepentingan 

perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu analisa yang dilakukan oleh 

management tersebut disebut “analisa intern”.  

 Para investor (penanam modal jangka panjang), bankers maupun para 

kreditur lainnya sangat berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan perusahaan 

di mana mereka ini menanamkan modalnya. Mereka ini berkepentingan terhadap 

prospek keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, 
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untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi 

keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Dari hasil analisa laporan tersebut para 

investor, bankers dan para kreditur lainnya akan dapat menentukan langkah-langkah 

yang harus ditempuhnya. 

 

Para kreditur dan bankers sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlu mengetahui terlebih dahulu 

posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Hal ini akan dilakukan baik oleh kreditur jangka pendek 

maupun kreditur jangka panjang. 

 

Kreditur jangka panjang di samping ingin mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutangnya dan beban-beban bunganya, juga untuk mengetahui 

apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan 

tersebut, yang digambarkan atau terlihat pada kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

 

Para investor berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 

dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya, apakah perusahaan 

mempunyai prospek yang cukup baik dan akan diperoleh keuntungan atau “rate of 

return”  yang cukup baik. 

 

Para kreditur, bankers ataupun para calon investor merupakan “orang luar” dari 

perusahaan, sehingga mereka dalam mengadakan analisa laporan keuangan terbatas 

datanya, yaitu hanya atas dasar laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 

perusahaan tersebut. Hasil analisa yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan 

dirinya sendiri atau pihak lain di luar perusahaan. Berhubung dengan itu analisa yang 

dilakukan oleh kreditor, bankers ataupun investor disebut “analisa extern”. 

 

  Pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, sangat berkepentingan 

dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, di samping untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh 

Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar 
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perencanaan pemerintah. Buruh yang biasanya diwakili oleh organisasinya akan 

berusaha untuk memperoleh tingkat upah yang layak dan terselenggaranya jaminan 

sosial yang lebih baik. Dengan melihat laporan keuangan di mana mereka bekerja, 

maka akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memberikan upah dan jaminan 

sosial yang lebih baik tersebut. Di samping itu dengan melihat perkembangan keuangan 

dan hasil-hasil operasinya, para buruh akan dapat menentukan langkah-langkah yang 

harus dilakukan sehubungan dengan kelangsungan kerjanya. Laporan keuangan akan 

lebih penting lagi bagi buruh terutama untuk perusahaan yang biasa memberikan bonus 

atau premi tiap-tiap akhir periode. Karena dengan laporan keuangan tersebut akan 

dapat dinilai apakah pemberian bonus/premi tersebut sudah cukup layak dibandingkan 

dengan tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan pada periode yang bersangkutan. 

Di samping pihak-pihak tersebut di atas masih banyak lagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan misalnya : Organisasi 

Perusahaan Sejenis, Bursa Effek atau Pasar Uang dan Modal. 

 

Jadi melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jangka pendek, struktur modal perusahaan, 

distribusi daripada aktivanya, keefektipan penggunaan aktiva, hasil usaha/pendapatan 

yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai buku tiap 

lembar saham perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 

Laporan Keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodic yang 

dilakukan pihak management yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah 

bersifat histories serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan 

terdiri data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara : 

 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact), 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

convention and postulate), 

3. Pendapat pribadi (personal judgment).  
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Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu 

perusahaan dalam kondisi perekonomian yang paling akhir, karena segala sesuatunya 

sifatnya histories. Sehingga mungkin terdapat beberapa hal yang dapat membawa 

akibat terhadap posisi keuangan perusahaan tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi 

atau tidak nampak dalam laporan keuangan, misalnya adanya pesanan yang tidak dapat 

dipenuhi, berbagai kontrak pembelian/penjualan yang telah disetujui dan adanya hak-

hak patent yang masih dalam pengurusan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat 

dikwantifisir. 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 8) , 

mengatakan bahwa :  

“ Suatu hal yang penting yaitu bahwa baik prosedur, a nggapan-anggapan, 
kebiasaan-kebiasaan maupun pendapat pribadi yang te lah digunakan haruslah 
dipertahankan secara terus-menerus atau secara kons isten dari tahun ke tahun. 
Namun dalam hal ini tidak berarti bahwa prosedur, k ebiasaan maupun pendapat 
pribadi yang digunakan tidak boleh berubah, tetapi kalau suatu ketika 
management ingin merubah prosedur, kebiasaan atau pendapat pri badi yang telah 
dipakai, harus dijelaskan di dalam laporan keuangan nya sehingga mereka yang 
membaca laporan itu dapat mengetahui dengan jelas d asar mana yang 
sesungguhnya digunakan dalam laporan keuangan yang bersangkutan, dan 
laporan keuangan yang dibuat secara periodic  itu dapat diperbandingkan. Karena 
kalau dasar yang digunakan sudah berlainan tanpa se pengetahuan yang akan 
menganalisa dan menginterpretasikan maka kesimpulan  yang akan diperoleh 
akan keliru”. 
 

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai 

beberapa keterbatasan. 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 9),  laporan 

keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : 

 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodic 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 menunjukkan nilai likwidasi atau 

realisasi di mana dalam interim report ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat 
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pribadi (personal judgment) yang telah dilakukan oleh Akuntan atau Management 

yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat 

pasti dan tepat, 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 itu 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 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 suatu analisa dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap 

perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru (misleading).  

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir) : misalnya 

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat 

dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang telah 

disetujui, kemampuan serta integritas managernya dan sebagainya. 

 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan In donesia, Jakarta  

1994 halaman 14)  secara terperinci menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan sebagai berikut : 

 

a. Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan 

laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam 

kegunaannya, misalnya untuk maksud-maksud investasi, sebabnya adalah bahwa 
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data-data yang disajikan oleh akuntansi semata-mata hanya didasarkan atas “cost” 

(yang bersifat histories) dan bukan Di samping itu bila dihubungkan dengan 

kepentingan para investor umumnya maka terdapat dua hal yang bertentangan yakni 

atas dasar nilainya. Akibatnya timbul jurang (gap) yang cukup besar antara hak 

kekayaan pemegang saham berupa aktiva bersih perusahaan yang dinyatakan 

dalam harga pokok histories dengan harga saham-saham yang tercatat di bursa. 

 

Di samping itu bila dihubungkan dengan kepentingan para investor umumnya maka 

terdapat dua hal yang bertentangan yakni : 

 

- laporan keuangan adalah pencerminan dari hal-hal yang telah lampau, 

sedangkan para investor berorientasi pada masa mendatang dalam mengambil 

keputusan-keputusan ekonomi. Jadi jelasnya laporan keuangan itu hanya 

sekedar menjadi petunjuk arah mengenai turun naiknya harga saham, yakni dari, 

- sebagai catatan dari hasil yang telah lalu seperti ternyata dalam laporan 

keuangan. 

- Sampai seberapa jauh modal yang ditanam seperti tampak pada neraca itu 

dapat digunakan untuk mempertahankan sepenuhnya bahkan menambah 

keuntungan yang lalu itu di kemudian hari. 

 

Betapapun laporan keuangan itu dapat membantu, namun masih diperlukan 

ramalan-ramalan oleh para investor. 

 

b   Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap 

pemakai. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan itu berkaitan satu sama 

lain secara fundamentil, misalnya posisi keuangan dengan perubahannya yang 

tercermin pada perhitungan rugi-laba. Kejadian-kejadian dalam perusahaan diolah 

dalam bentuk data-data yang digolong-golongkan, dijumlahkan, diikhtisarkan dan 

pengukurannya dinyatakan dalam satuan uang (rupiah) dan dengan dasar penilaian 

tertentu (misalnya nilai yang diharapkan untuk dapat direalisir bagi piutang, nilai 

yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar bagi persediaan, nilai 

perolehan dikurangi dengan jumlah penghapusan bagi harta tetap dan bergerak) 

nilai ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai nilai kontan dari aktiva ataupun nilai 

likuidasinya.  
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c  Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan    

kewajiban dalam akuntansi. Dalam proses penyusunannya tidak dapat dilepaskan 

dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan : namun demikian hal-

hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji melalui bukti-bukti ataupun cara-cara 

perhitungan yang masuk akal. 

 

d    Laporan keuangan itu bersifat konservatif  dalam sikapnya menghadapi  ketidak-

pastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan 

kerugiannya ; harta, kekayaan bersih dan pendapatan bersih selalu dihitung dalam 

nilainya yang paling rendah. 

 

e    Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya peristiwa-

peristiwa  itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegang pada formilnya. 

 

f    Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungannya ini 

sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan pengertian yang 

khusus, di lain pihak laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan 

perkembangan dunia usaha 

 

Jadi bagi mereka yang tidak biasa atau tidak memahami akuntansi atau pembukuan 

tentu akan menganggap bahwa laporan keuangan itu merupakan suatu daftar yang 

merupakan atau yang berdasarkan fakta-fakta yang memperlihatkan nilai dari 

perusahaan secara keseluruhan dengan pasti dan tepat sesuai dengan kondisi 

ekonomi pada saat ini. 

. 

 

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (buku satu, kerangka pen yusunan 

dan  laporan keuangan, halaman 5) , tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

 

a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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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 menunjukkan apa yang dilakukan 

manajemen/pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

 

2.1.5 Bentuk Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan 

Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering 

diikut-sertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. 

Misalnya Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok 

maupun daftar-daftar lampiran yang lain.  

Disini akan dibahas mengenai bentuk dan prinsipnya tiap-tiap macam laporan 

keuangan, yaitu :  

 

1. Neraca . 

 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan Neraca adalah untuk 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, 

biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada 

suatu akhir tahun fiscal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut 

dengan balance sheet.  

Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan 

modal. 
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a) Aktiva 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 

14), mengatakan bahwa :  

“pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan per usahaan yang 
berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pen geluaran yang 
belum dialokasikan (deffered charges) atau biaya ya ng masih harus 
dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, ser ta aktiva yang 
tidak berwujud lainnya ( intangible assets) misalnya goodwill , hak 
patent, hak menerbitkan dan sebagainya. 
 
Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama 

yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 

:14), mengatakan bahwa: 

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

 
Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan 

likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang paling likuid 

sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. 

 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah : 

 

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

perusahaan. Uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan tetapi sudah 

ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk 

tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau 

tujuan-tujuan lainnya) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. 

Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang diterima dari para 

langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau 

demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali 

(dengan menggunakan check atau bilyet) setiap saat diperlukan oleh 

perusahaan.  
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b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable 

securities) : adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) 

dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara 

belum dibutuhkan dalam operasi. 

Syarat utama agar dapat dimasukkan dalam investasi jangka pendek 

adalah bahwa investasi itu harus bersifat marketable : artinya setiap 

saat perusahaan membutuhkan uang, investasi itu dapat segera dijual 

dengan harga yang pasti. Yang termasuk dalam investasi jangka 

pendek adalah : (1) deposito di bank; (2) surat-surat berharga yang 

berwujud saham, obligasi dan surat hipotek, sertifikat bank dan lain-lain, 

investasi yang mudah diperjual-belikan. Investasi jangka pendek ini 

disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya atau harga pasar 

mana yang lebih rendah.   

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

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang. Karena wesel pembuatannya diatur dengan undang-

undang, maka wesel ini lebih mempunyai kekuatan hukum dan lebih 

terjamin pelunasannya, dan pihutang wesel (Notes Receivable) ini 

dapat diperjual-belikan atau didiskontokan. Dengan didiskontokannya 

Pihutang Wesel tersebut timbullah “contingent liability”, yaitu hutang 

yang mungkin akan terjadi di masa mendatang pada saat jatuh tempo 

wesel yang bersangkutan karena pembuat wesel tersebut tidak mampu 

membayar wesel yang bersangkutan.   

 

Penyajian contingent liability dalam neraca karena adanya penjualan 

Pihutang Wesel adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai pengurang Pihutang Wesel yang dimiliki, misal : 

Aktiva lancar :  

Kas………………………………………………Rp 500.000 

Surat-surat Berharga…………………………..Rp 750.000 

Pihutang wesel…………………….…Rp 300.000 

Pihutang Wesel yang Didiskontokan Rp 100.000   

                                                                                                                            

Rp 200.000 
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2. Sebagai catatan tambahan (footnote) bahwa perusahaan 

mempunyai contingent liability dari Pihutang Wesel yang 

didiskontokan sehingga Pihutang Wesel nampak dalam neraca 

sebesar Rp 200.000,-. 

3. Pihutang Wesel yang didiskontokan nampak dalam kelompok 

hutang sebesar Rp 100.000,- tetapi tidak ikut dijumlahkan, sehingga 

Pihutang Wesel nampak dalam kelompok aktiva lancar Rp 

200.000,- 

4. Pihutang Wesel yang didiskontokan nampak sebagai hutang lancar 

Rp 100.000,- dan Pihutang Wesel nampak dalam aktiva lancar 

sebesar Rp 300.000,- 

 

d. Pihutang Dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor 

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

Pada dasarnya pihutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan 

barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, 

misalnya pihutang kepada pegawai, pihutang karena penjualan aktiva 

tetap secara kredit, pihutang karena adanya penjualan saham secara 

angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja 

lainnya. Pihutang-pihutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus 

disajikan dalam neraca secara informative. 

Pihutang Dagang atau Pihutang Lain-lain biasanya disajikan dalam 

neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal pihutang dikurangi 

dengan cadangan kerugian pihutang (taksiran pihutang yang tak 

tertagih). 

e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal neraca masih di gudang/belum laku dijual. Untuk 

perusahaan manufacturing (yang memproduksikan barang) maka 

persediaan yang dimiliki meliputi : (1) Persediaan Bahan Mentah; (2) 

Persediaan Barang Dalam Proses dan (3) Persediaan Barang Jadi. 
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Seperti halnya Investasi Jangka Pendek, Persediaan ini dinilai 

berdasarkan harga yang terendah antara harga perolehan dengan 

harga pasarnya. 

f. Pihutang Penghasilan atau Penghasilan yang Masih Harus Diterima, 

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena 

perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima 

pembayarannya, sehingga merupakan tagihan. 

g. Persekot atau Biaya yang Dibayar Di muka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum 

menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh 

perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

 

Sedangkan pengertian dari aktiva tidak lancar, menurut Munawir  dalam 

bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 16),  mengatakan bahwa : 

“aktiva tidak lancar adalah  aktiva yang mempunyai umur kegunaan 
relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umu r ekonomis 
lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam s atu kali perputaran 
operasi perusahaan)”. 
 
 Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah :  

 

a. Investasi Jangka Panjang. Bagi perusahaan yang cukup besar dalam 

arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi 

dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan 

modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. 

Investasi jangka panjang ini dapat berupa : (1) saham dari perusahaan 

lain, obligasi atau pinjaman kepada perusahaan lain; (2) aktiva tetap 

yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan ataupun (3) 

dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan investasi atau penanam ini pada umumnya adalah : (1) untuk 

dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan atau kegiatan 

perusahaan lain; (2) untuk memperoleh pendapatan yang tetap secara 

terus-menerus; (3) untuk membentuk suatu dana untuk tujuan-tujuan 

tertentu; (4) untuk membina hubungan baik dengan perusahaan lain; 

dan (5) untuk tujuan-tujuan lainnya. 
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Penyajian investasi jangka panjang ini dalam neraca adalah sebesar 

cost atau harga perolehan dari investasi tersebut, yang meliputi harga 

beli, 

komisi perantara, pajak dan pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan 

dengan pembelian investasi jangka panjang tersebut. 

b. Aktiva Tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang phisiknya 

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

itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang 

bersifat permanen (aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka 

panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan 

perusahaan).  

Yang dimasukkan dalam kelompok aktiva tetap ini meliputi : (1) Tanah 

yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya 

sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya; (2) 

Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik; 

(3) Mesin; (4) Inventaris; (5) Kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat 

lainnya. Aktiva tetap selain tanah, akan disusun selama jangka 

waktu/umur kegunaannya.  

c. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (Intangible Fixed Assets), adalah 

kekayaan perusahaan yang secara phisik tidak nampak, tetapi 

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang 

termasuk dalam intangible fixed assets ini antara lain meliputi : Hak 

Cipta, Merk Dagang, Biaya Pendirian (organization cost), Lisensi, 

Goodwill dan sebagainya. Intagible fixed assets ada yang mempunyai 

umur terbatas (baik secara hukum maupun ekonomis), dan ada yang 

mempunyai umur yang tidak terbatas. Untuk intangible fixed assets 

yang mempunyai umur terbatas harus dilakukan penyusutan secara 

sistematis dan periodic selama umur ekonomis ataupun umur 

yuridisnya mana yang lebih pendek. Sedangkan yang mempunyai umur 

tak terbatas harus segera diadakan penghapusan bila ada alasan-

alasan yang kuat bahwa aktiva tersebut secara ekonomis sudah turun 

manfaatnya atau nilainya. 
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d. Beban Yang Ditangguhkan (deferred charges), adalah menunjukkan 

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka 

panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan 

dibebankan juga pada periode-periode  berikutnya. Dengan demikian 

aktiva ini harus dihapuskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

umur kegunaannya. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah : 

Biaya Pemasaran, Diskonto Obligasi, Biaya Pembukaan Perusahaan, 

Biaya Penelitian dan sebagainya. 

e. Aktiva Lain-lain; adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan 

yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-

klasifikasi sebelumnya, misalnya : Gedung Dalam Proses; Tanah 

Dalam Penyelesaian; Pihutang Jangka Panjang dan sebagainya. 

 

b) Hutang 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 

19) pengertian dari hutang adalah : 

“ hutang merupakan semua kewajiban keuangan perusahaa n kepada 
pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini  merupakan 
sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari  kreditor”. 
  
 Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang 

lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. 

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasan atau pembayarannya akan dilakukan dalam 

jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan 

aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.  

      Hutang lancar meliputi antara lain : 

 

a.  Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan secara kredit. 

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

diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 
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c. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas 

bank. 

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

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

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

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

f. Penghasilan yang Diterima di Muka (Deferred Revenue), adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisir. 

 

Hutang Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

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

tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi : 

 

a. Hutang Obligasi. 

b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap 

tertentu. 

c. Pinjaman Jangka Panjang yang lain. 

 

Kreditor suatu perusahaan pada dasarnya dapat dikategorikan atau 

diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu : 

 

1. Kreditor yang terjamin (secured creditor) yaitu kreditor yang terjamin 

dengan suatu aktiva tertentu sebagai pembayarannya, dan besarnya 

jaminan ini bisa sama atau lebih besar daripada jumlah pinjamannya. 

 

2. Kreditor yang terjamin sebagai (partly secured creditor), yaitu kreditor 

yang dijamin dengan suatu aktiva tertentu sebagai pembayarannya, 

tetapi besarnya jaminan lebih rendah dari jumlah pinjamannya. 

3. Kreditor tanpa suatu jaminan apapun dalam pembayarannya 

(unsecured creditor), kreditor ini terbagi dalam kreditor yang mendapat 

prioritas dalam pembayarannya dan kreditor umum, kreditor yang 
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mendapat prioritas ini misalnya buruh (terhadap gaji yang belum 

dibayar), pemerintah (terhadap pajak yang belum dibayar). 

 

c) Modal 

 

Lutge  mengartikan modal hanyalah dalam artian uang ( geldkapital ). 

Schwiedland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, 

dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk u ang 

(geldkapital ), maupun dalam bentuk barang ( sachkapital ), misalnya 

mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya.  

Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan 

menggunakannya, yaitu antara lain J.B Clark.  

A. Amonn, J. Von Komorzynsky , yang memandang modal sebagai 

kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal 

yang belum digunakan. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan adanya 

pengertian “modal abstrak” dan penganjur utama dari pengertian tersebut 

dapatlah disebut J.B. Clark , di mana dia mengemukakan : “Capital is this  

permanen fund of productive goods, the identity of whose component 

part of this permanent aggregate ”.  Untuk pengertian modal abstrak 

digunakan istilah “capital” dan untuk modal kongkret digunakan istilah 

“capital goods”. Modal abstrak digambarkan sebagai “air terjun” (waterfall), 

di mana “air terjunnya” adalah tetap, sedangkan “tetesan airnya” selalu 

berganti-ganti. Air terjunnya disamakan dengan modal abstrak yang relatif 

permanen, dan tetesan airnya disamakan dengan modal kongkret yang 

selalu berganti-ganti. Oleh Fisher  diberikan istilah lain untuk modal konkret 

ialah “capital goods” dan untuk modal abstrak ialah “capital value”. Capital 

value dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu adalah relatif 

permanen, sedangkan sementara itu capital goodsnya mengalami 

perubahan-perubahan atau pergantian-pergantian. 

Meij  mengartikan modal sebagai “kolektivitas dari barang-barang 

modal” yang terdapat dalam neraca sebelah debit, se dangkan yang 

dimaksudkan dengan barang-barang modal ialah semua barang yang 

ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi prod uktifnya untuk 

membentuk pendapatan. Yang dimaksudkan dengan “keka yaan” ialah 
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“Daya beli’ yang terdapat dalam barang-barang modal . Dengan 

demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebela h kredit. 

 Polak  mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk 

menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian mo dal  

terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dima ksud dengan 

barang-barang modal ialah barang-barang yang ada da lam 

perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat  di neraca 

sebelah debit. 

 Bakker  mengartikan modal adalah baik yang berupa barang-barang 

konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaa n yang 

terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa day a beli atau nilai 

tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebela h kredit. 

 

Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan 

Keuangan  (2002 : 19), mengatakan bahwa : 

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

Dalam praktek kadang-kadang nampak adanya suatu klasifikasi di dalam 

neraca yang pada umumnya membingungkan pembaca (sulit untuk 

ditafsirkan) dengan nama Reserve (cadangan). Seharusnya cadangan ini 

diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi Neraca yaitu aktiva, hutang dan 

milik sendiri (modal) sehingga cadangan pada prinsipnya juga terdiri dari 3 

golongan yaitu :  

1. Cadangan sebagai pengurang aktiva (reserve that offsetting assets). 

Misalnya cadangan penyusunan (reserve for depreciation), cadangan 

ini merupakan pengurangan terhadap aktiva yang disusut, sehingga 

dalam neraca nampak di sebelah debet mengurangi aktiva yang 

bersangkutan, yaitu sebagai berikut : 

       Bangunan …………….Rp…………. 

 Cadangan penyusutan 

 Bangunan……………..Rp…………. (- ) 

                                                                  Rp………… 
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Cadangan penyusutan ini akan lebih tepat bila diberi nama lain yaitu 

“Akumulasi penyusutan”, atau “Akumulasi depresiasi”. 

2. Cadangan sebagai hutang (liability reserve), misalnya reserve for taxes 

(cadangan untuk pajak) merupakan suatu hutang yang dicatat sebagai 

cadangan, ini tidak benar, seharusnya cadangan untuk pajak ini 

dimasukkan dalam hutang lancar (current liability), yaitu Hutang Pajak 

atau Taksiran Hutang Pajak. 

3. Cadangan yang merupakan surplus, yang betul-betul merupakan hak 

para pemilik perusahaan, misalnya “cadangan untuk expansi” adalah 

merupakan pemisahan sebagian dari laba yang ditahan (retained 

earning), dan dalam neraca masuk dalam klasifikasi modal 

(appropriated surplus) 

 

Bentuk Neraca 

 

Bentuk atau susunan dari Neraca tidak ada keseragaman di antara 

perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, 

tetapi bentuk neraca yang umum digunakan (traditional atau conventional) 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bentuk Skonto (account Form) dimana semua aktiva tercantum sebelah 

kiri/debet dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit, 

contoh dari neraca yang berbentuk skontro ini nampak dalam ilustrasi 1. 

2. Bentuk Vertikal (Report Form), dalam bentuk ini semua aktiva nampak 

di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang serta modal. Bentuk neraca yang seperti ini 

nampak dalam ilustrasi 2. 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi 

keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas, misalnya besarnya 

modal kerja netto (net working capital) atau jumlah modal perusahaan . 

Kerangka neraca yang seperti ini nampak dalam ilustrasi 3  
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                               Ilustr asi 1 
 

 
                                                       PT INDIRASARI 
                                                              Neraca 
                                                      31 Desember 1978 
              AKTIVA 
 
AKTIVA LANCAR :  
 
Kas………………………….xxx 
Surat-surat Berharga………..xxx 
Pihutang Wesel……………..xxx 
Pihutang Dagang……………xxx 
Persediaan Barang Dagangan xxx 
Penghasilan Yang Masih  
            harus diterima……… xxx 
Persekot Biaya………………xxx 
 
        Jumlah Aktiva Lancar ………xxx 
INVESTASI : 
Saham PT ABC………………….. xxx 
 
AKTIVA TETAP : 
Tanah………………………..xxx 
Bangunan……………..xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx 
                                                xxx 
Mesin-mesin………….xxx 
Akumulasi Penyusutan.xxx 
                                                xxx 
Inventaris Kantor……..xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx 
                                                xxx 
        Jumlah aktiva tetap………….xxx 
INTANGIBLE 
Goodwill…………………….xxx 
Patent………………………..xxx 
                                                        xxx 
Beban yang ditangguhkan………..xxx 
 
AKTIVA LAIN-LAIN 
 
Pihutang jangka panjang…….xxx 
Bangunan dalam pendirian…..xxx 
        Jumlah aktiva lain-lain………xxx 
 
Total aktiva………………………..xxx 

                    PASSIVA 
 
HUTANG LANCAR : 
 
Hutang Dagang…………….xxx 
Wesel Bayar………………..xxx 
Biaya yang masih  
   Harus dibayarkan………..,xxx 
Hutang pajak pendapatan…..xxx 
Pajak Buruh yang belum 
     Disetor…………………..xxx 
Penerimaan di muka………..xxx 
 
         Jumlah hutang lancar………xxx 
 
HUTANG JANGKA PANJANG : 
 
Hutang Hipotik……xxx 
Hutang obligasi……xxx 
 
                                               xxx 
            Jumlah Hutang…………..xxx 
 
MODAL : 
 
Modal saham……………….xxx 
Laba yang ditahan………….xxx 
Cadangan pelunasan obligasixxx 
                                                     xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ……. 
Total Passiva…………………….xxx 
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                                   ILUSTRASI 2 
 

                                              PT INDIRASARI 
                                                    Neraca 
                                              31 Desember 1978 
      AKTIVA : 
 
Aktiva Lancar : 
Kas………………………………………………………xxx 
Surat-surat berharga……………………………………..xxx 
Wesel Tagih (Pihutang Wesel)………………………….xxx 
Pihutang Dagang………………………………………...xxx 
Persediaan Barang Dagangan……………………………xxx 
Penghasilan Yang Masih Harus Diterima……………….xxx 
Persekot Biaya…………………………………………...xxx  + 
             Total Aktiva Lancar………………………………….xxx 
Investasi : 
Saham PT ABC…………………………………………..xxx 
Obligasi Negara…………………………………………..xxx  + 
                                                                                        xxx 
Aktiva Tetap : 
Tanah……………………………………………………..xxx 
Bangunan………………………………………….xxx 
Akumulasi Penyusutan……………………………xxx  - 
                                                                                            xxx 
Perabot (inventaris)………………………………..xxx 
Akumulasi Penyusutan…………………………….xxx  - 
                                                                                            xxx  
                Jumlah Aktiva Tetap………………………………..xxx 
Aktiva Tetap Intangible : 
Goodwill…………………………………………………xxx 
Patent…………………………………………………….xxx   + 
                                                                                                   xxx 
Beban yang ditangguhkan…………………………………….xxx 
Aktiva Lain-lain : 
Pihutang jangka panjang………………………………….xxx 
Bangunan dalam pendirian……………………………….xxx  + 
                 Jumlah Aktiva Lain-lain……………………………xxx 
                    TOTAL AKTIVA………………………………..xxx  

        PASIVA 
Hutang Lancar : 
Hutang Dagang…………………………………………..xxx 
Wesel Bayar (Hutang Wesel)……………………………xxx 
Biaya yang Masih Harus Dibayar………………………..xxx 
Hutang-hutang Pajak…………………………………….xxx 
Penerimaan Di Muka…………………………………….xxx  + 
                    Total Hutang Lancar…………………………….xxx 
Hutang Jangka panjang : 
Hutang Hipotik………………………………………...xxx 
Hutang Obligasi…………………………………………..xxx  + 
                                                                                                  xxx 
Modal : 
Modal Saham……………………………………………..xxx 
Laba Yang Ditahan……………………………………….xxx 
Cadangan Pelunasan Obligasi…………………………….xxx  + 
                                                                                                  xxx 
                       TOTAL PASIVA ……………………………...xxx 
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                                     Ilustrasi 3 
 

                                           PT INDIRASARI 
                                                   Neraca 
                                           31 Desember 1978 
Aktiva lancar………….…………………Rp  xxx 
Hutang jangka pendek…………………...Rp  xxx   (-) 
 
         Modal kerja netto…………………...Rp  xxx 
Investasi…………………………………..Rp  xxx 
Aktiva Tetap Tangible……………………Rp  xxx 
Aktiva Tetap Intangible…………………..Rp  xxx 
Aktiva lain-lain…………………………...Rp  xxx  (+) 
                                                                    Rp  xxx 
Hutang jangka panjang…………………...Rp  xxx   (-) 
            Modal …………………………….Rp  xxx 
 

 
 
 

2. Laporan Rugi Laba 

 

Seperti diketahui Laporan Rugi Laba merupakan suatu laporan yang sistematis 

tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan 

laporan rugi-laba bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang 

umumnya diterapkan adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service) 

diikuti dengan harga pokok dari barang/servise yang dijual, sehingga 

diperoleh laba kotor. 

2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operational yang terdiri dari Biaya 

Penjualan dan Biaya Umum/Administrasi (operating expenses). 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha 

pokok perusahaan (Non operating/financial income dan expenses). 

4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil (extra ordinary 

gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak 

pendapatan. 
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Bentuk Laporan Rugi-Laba 

 

Bentuk dari laporan rugi-laba yang biasa digunakan adalah sebagai berikut : 

 

1. Bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan 

menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga 

untuk menghitung rugi/laba bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Bentuk tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 
                                    PT INDIRASARI 
                                    Laporan rugi-Laba 
                                    Untuk Tahun 1978 

Penghasilan pokok (operating revenue)…………..Rp…………. 
Penghasilan non-operationil ……………………...Rp…………. 
Penghasilan insidentil……………………………..Rp…………. (+) 
 
                     Total Penghasilan……………………Rp…………. 
 
Harga pokok yang dijual…………    Rp…………... 
Biaya operational.……………….     Rp…………... 
Biaya non-operationil……………    Rp…………… 
Kerugian yang insidentil…………    Rp…………… (+) 
 

Total Biaya…………………………...Rp…………(-) 
 
Pendapatan Bersih……………………Rp………… 
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2. Bentuk Multiple Step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokkan yang 
lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Bentuk 
tersebut adalah sebagai berikut : 

 
 

PT INDIRASARI 
                                   Laporan Rugi-Laba 

Untuk Tahun 1978 
Penjualan bruto……………………………………  Rp………… 
Potongan/retur penjualan …………………………..Rp…………(-) 
 
Penjualan netto……………………………………..Rp………… 
Harga pokok penjualan…………………………….Rp………….(-) 
 

Laba penjualan……………………….Rp………… 
 

Biaya-biaya operasi : 
Biaya penjualan………………...  Rp………….. 
Biaya umum dan administrasi….  Rp………….. 

  Rp…………(-) 
Laba bersih operationil.………………………….Rp………… 
 

Penghasilan dan biaya non-operationil : 
Penghasilan …………………….  Rp………….. 
Biaya……………………………  Rp………….. 

Rp…………(±
) 

Rp………… 
Rugi/Laba insidentil…………………………….   

Rp…………(±) 
 
Pendapatan netto sebelum pajak………………..   Rp…………. 
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2.2 Analisa Laporan Keuangan  

 

 Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan bisa memberikan 

informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan 

apabila laporan keuangan tersebut dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis.     

 

2.2.1 Pengertian Analisa Laporan Keuangan  

 

Menurut Oswald, D Bowlin  pengertian analisa laporan keuangan, dalam 

bukunya Guide to financial  (2000 : 13), mengatakan bahwa :  

“ In general, financial analysis provides at method  for ussessing the financial 

strengths and weakness of the firm using informatio n found in this financial 

statement “ . 

 

Sedangkan menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan  

(2002 : 35), mengatakan bahwa :  

“ Analisa-analisa laporan keuangan terdiri dari pen elaahan atau mempelajari 

daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecend erungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan 

yang bersangkutan “. 

 

Dari kedua pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa analisa laporan 

keuangan digunakan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan, dan analisa 

ini memakai laporan keuangan sebagai sumber informasi. Analisa Laporan Keuangan 

membantu mendapatkan pengertian keuangan yang lebih baik tentang keadaan 

keuangan perusahaan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi-informasi 

yang tepat dan relevan sebelum suatu keputusan diambil, dan informasi yang belum 

diolah tidak menunjukkan hubungan yang penting. 

 

Karena analisa ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengambil suatu 

keputusan, maka hasil analisis ini harus disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  
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2.2.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan 

 

Tujuan dari Analisa Laporan Keuangan adalah untuk menilai tingkat Likuiditas, 

Solvabilitas dan Rentabilitas perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, 

maka akan diperoleh data untuk mengetahui dan menilai kemampuan perusahaaan. 

Analisis yang dilakukan adalah analisis Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas perusahaan, 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang 

jangka pendek, mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan 

mengetahui berapa besar laba yang diperoleh perusahaan. 

 

 

2.2.3 Metode dan Teknik Laporan Keuangan   

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 :36) , 

ada 2 metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu 

analisa horizontal dan analisa vertical. Analisa horizontal adalah analisa dengan 

mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa 

saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula 

sebagai metode analisa dinamis. Analisa vertical yaitu apabila laporan keuangan yang 

dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain 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. 

 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan : data absolut atau jumlah-jumlah 

dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan 
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atau penurunan   dalam prosentase, perbandingan yang dinyatakan 

dengan ratio, prosentase dari total. Analisa dengan menggunakan metode 

ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan 

mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

turun. 

3. Laporan dengan prosentase 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 perusahaan 

dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dibugdetkan 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.   
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2.3 Analisa Ratio 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 64) , 

mengatakan bahwa : “ Analisa Ratio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah 

future oriented, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-

faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor  di masa 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. 

 

2.3.1 Pengertian Analisa Ratio 

 

Analisa ratio perusahaan merupakan langkah awal dalam analisis keuangan, 

karena rasio keuangan dirancang untuk memperlihatkan hubungan diantara perkiraan-

perkiraan laporan keuangan. 

 

2.3.2 Manfaat Analisa Ratio  

 

Manfaat dari analisis ratio keuangan dapat ditinjau dari sudut : 

 

1. Pihak Intern ( manajemen) 

Analisis laporan keuangan berguna sebagai cara untuk mengantisipasi 

keadaan di masa yang mendatang dan sebagai titik tolak bagi tindakan 

perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa 

mendatang. 

2. Analisis Ekstern (Investor) 

Meramalkan masa depan perusahaan 
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2.3.3 Penggolongan Angka Ratio 

 

Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio dapat dibedakan antara : 

 

1. 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. 

2. Ratio-ratio laporan rugi-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 dan lain sebagainya. 

3. 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 

turnover), tingkat perputaran pihutang (account receivable turnover), sales 

to inventory, sales to fixed assets dan lain sebagainya 

 

Lain lagi pengklasifikasian angka ratio keuangan menurut Leopald A. 

Bernstein  dalam bukunya Financial statement Analysis theory, application 

and  interpretation  (Richard D Irwin, Inc. 2003) halaman 70 , yang 

menyatakan bahwa angka-angka ratio keuangan dapat dikategorikan menjadi : 

 

1) Ratio-ratio untuk menilai likuiditas (Short-term liquidity ratios); misalnya 

current ratio, acid test ratio, account receivable turnover, inventory turnover 

dan lain sebagainya. 

2) Ratio-ratio untuk menilai struktur modal dan solvabilitas (Capital structur 

and long-term solvency ratios), misalnya ratio antara Modal sendiri dengan 

Total Hutang, ratio antara Modal sendiri dengan Hutang Jangka  Panjang, 

ratio antara Modal sendiri dengan Aktiva Tetap dan sebagainya. 

3) Return on Investment Ratios, misalnya return on total assets (rentabilitas 

usaha) dan rentabilitas modal sendiri (return on equity capital). 

4) Ratio-ratio untuk menilai hasil operasi (Operating performance ratios), 

antara lain gross margin ratio, net profit ratio dan lain sebagainya. 
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5) Ratio-ratio untuk menilai penggunaan aktiva (assets utilization ratios), yaitu 

ratio-ratio (perimbangan) antara penjualan dengan : kas, persediaan, modal 

kerja, aktiva tetap dan aktiva-aktiva lainnya. 

 

Drs. Bambang Riyanto  dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan  (2001 : 332-336), mengklasifikasikan angka-angka ratio 

keuangan sebagai berikut :  

 

1) Ratio likuiditas : 

a Current ratio 

b Cash ratio 

c Acid test ratio 

d Working capital to total assets ratio. 

2) Ratio leverage : 

a Total debt to equity ratio 

b Total debt to total capital assets 

c Long-term debt to equity ratio 

d Tangible assets debt coverage 

e Time interest earned ratio. 

  

3) Ratio aktivitas : 

a Total assets turnover 

b Receivable turnover 

c Average collection period 

d Inventory turnover 

e Average day’s inventory 

f Working capital turnover. 

 

4) Ratio Keuntungan : 

a Gross profit margin 

b Operating income ratio 

c Operating ratio 

d Net profit margin (sales margin) 

e Earning power of total investment 
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f Net earning power ratio 

g Rate of return for the owners. 

 

 

Penggolongan angka ratio sesuai dengan tujuan analisa yaitu untuk menilai 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan informasi-informasi lain yang diperlukan, 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

I. Ratio Likuiditas 

1. current ratio 

2. acid test ratio 

3. cash ratio 

4. perputaran pihutang 

5. periode rata-rata pengumpulan pihutang 

6. perputaran persediaan 

7. periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang 

8. perputaran modal kerja 

 

II. Ratio Solvabilitas 

1. Ratio Modal dengan Aktiva 

2. Ratio Modal dengan Aktiva Tetap 

3. Ratio Aktiva Tetap dengan Hutang Jangka Panjang 

4. Nilai Buku Saham Prioritas 

5. Nilai Buku Saham Biasa 

6. Ratio Hutang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri 

7. Ratio antara Hutang dengan Modal Sendiri 

8. Ratio antara Hutang dengan Aktiva 

 

III. Ratio Rentabilitas 

1. Ratio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

2. Perputaran Aktiva Usaha 

3. Gross Margin Ratio 

4. Operating Margin Ratio 

5. Net Margin Ratio 
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6. Operating Ratio 

7. Rate of ROI 

8. Net Rate of ROI 

9. Rentabilitas Modal Sendiri 

10. Laba per Lembar Saham Biasa 

 

2.3.3    Analisa Rasio Laporan Keuangan 

 

Analisa Rasio Laporan Keuangan merupakan salah satu teknik analisa yang 

dapat digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan. 

 

2.3.4 Pengertian Analisa Ratio Laporan Keuangan 

 

Analisa Laporan Keuangan adalah suatu teknik keuangan yang dilakukan 

dengan cara memperbandingkan 2 variabel keuangan dalam bentuk aritmatical 

termasuk yang hasilnya dinyatakan dalam prosentase angka satuan atau perkalian, 

sehingga dapat diketahui  informasi mengenai arti/makna hubungan diantara 2 variabel 

keuangan tersebut. 

 

Menurut Weston  dan  Copeland (2000 : 196) , menyatakan bahwa :  

“ Ratio analysis, which relate balance sheet and inco me statement items to one 

another, permits the charting of a firm’s history a nd the evaluation of its present 

position”. 

 

Analisa ratio adalah analisa yang menghubungkan perkiraan neraca dan 

laporan laba-rugi terhadap satu dan lainnya, memberikan gambaran sejarah dengan 

menggunakan rasio beberapa tahun perusahaan untuk menilai kondisinya saat ini. 

 

Bisa dikatakan Analisa Laporan Keuangan, merupakan analisa ratio dalam arti 

luas, karena Analisa ini juga meliputi metode analisa laporan keuangan lainnya. 

Menghitung ratio-ratio laporan keuangan pada satu periode merupakan bentuk analisa 

vertical, sedangkan membandingkan ratio-ratio tersebut dengan ratio-ratio sebelumnya 

merupakan analisa horizontal. 
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Sedangkan menurut Harmanto (2000 :161) , bahwa : 

 “Analisa rasio merupakan suatu teknik analisa yang banyak hal mampu 
memberikan petunjuk dari gejala-gejala yang timbul di sekitar kondisi yang 
melingkupinya. Apabila rasio-rasio yang dihitung di interprestasikan secara tetap, 
maka akan mampu menunjukkan pada aspek-aspek mana e valuasi dan analisa 
lebih lanjut lebih dilaksanakan”. 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Analisa Ratio Laporan 

Keuangan, merupakan analisa yang dilakukan dengan cara menyederhanakan 

hubungan-hubungan antara variabel-variabel atau pos-pos yang ada dalam laporan 

keuangan yang bersangkutan sehingga dapat menunjukkan pada aspek-aspek mana 

penelitian harus dilaksanakan. 

 

Analisa Ratio Laporan Keuangan harus berorientasi pada masa depan, 

sehingga seorang penganalisis harus mampu membuat penyesuaian-penyesuaian 

terhadap faktor-faktor yang ada pada periode sekarang, dengan faktor-faktor dimasa 

yang akan datang, yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil 

operasi perusahaan yang bersangkutan. 

 

Dan untuk menganalisa rasio laporan keuangan tersebut, maka dari berbagai 

penggolongan angka ratio yang ada, yang paling baik adalah yang disesuaikan dengan 

tujuan analisa yaitu untuk menilai tingkat likwiditas, solvabilitas dan rentabilitas 

perusahaan. 

 

 

2.4    Likuiditas   

 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses/gagalnya 

suatu perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan. 
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2.4.1 Pengertian Likuiditas 

 

Menurut Bambang Riyanto , dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan  

Perusahaan , bahwa : “Masalah Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan “kekuatan membayar” (zahlungskraft) 

dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan 

membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai 

“kemampuan membayar” (zahlungsfahigkeit). 

 

Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian likuiditas 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya , 

dengan meng-konversi aktiva lancar yang dimilikinya menjadi uang tunai dengan 

segera. 

 

 

2.4.2 Pengertian Ratio Likuiditas 

 

Sedangkan pengertian dari Ratio Likuiditas, adalah : “ Bahwa Ratio Likuiditas 

merupakan ratio yang memperlihatkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancarnya. 

Ratio-ratio yang digunakan untuk menentukan tingkat likwiditas suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

 

1) Current Ratio  (Ratio Lancar)   

Current Ratio merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancarnya. 

 

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Lancar = Aktiva lancar     X 100 % 

                         Hutang Lancar 
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Ratio lancar (Current Ratio) yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang 

baik bagi kreditur jangka pendek, dalam arti setiap saat perusahaan 

memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban 2x  finansial jangka 

pendeknya. Akan tetapi Ratio Lancar (Current Ratio) yang tinggi akan 

berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba (Rentabilitas), 

karena sebagian modal kerja tidak berputar atau mengalami 

pengangguran. 

 

2) Cash Ratio  (Ratio Kas) 

 

Cash Ratio (Ratio Kas) adalah ratio yang mengukur kemampuan 

membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia 

dalam perusahaan dan efek yang dapat segera dituangkan. 

 

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Cash Ratio  (Ratio Kas) =  Cash + Efek    X  100 % 

                                        Hutang Lanc ar 

 

Semakin besar ratio kas berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin 

besar, tetapi bila ratio kas terlalu tinggi akan mengurangi produktivitas 

perusahaan dalam meningkatkan rate of return. 

 

3) Acid test ratio 

 

Ratio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat, yang bisa 

digunakan untuk melunasi hutang lancar. Oleh karena itu, persediaan 

dianggap sebagai aktiva lancar, yang kurang likuid harus dikurangkan dari 

aktiva lancar . 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Acid test ratio  = Kas + Efek + Pihutang   X 100% 

                                Hutang Lancar 

 

Setiap $1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar yang cepat cair sebesar 

hasil dari perhitungan Acid test ratio.  
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4) Perputaran Pihutang 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Perputaran Pihutang =      Penjualan          X   1 Time  

                                    Rata-rata Pihut ang 

 

5) Periode rata-rata Pengumpulan Pihutang 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Periode rata-rata Pengumpulan Pihutang =    360 har i    

                                                                     Perputaran  

 

6) Perputaran Persediaan 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Perputaran Persediaan =    Harga Pokok    X 1 Time  

                                        Rata-rata P ersediaan  

 

7) Periode rata-rata Persediaan tersimpan di gudang  

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Periode rata-rata Persediaan tersimpan di gudang =  360 hari    

                                                                                  Perputaran 

 

8) Perputaran Modal Kerja 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

Perputaran Modal Kerja =            Penjualan              X 1Time  

                                            Modal K erja Rata-rata 
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 9)  Working Capital to Total Assets Ratio 

 

Ratio yang mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja netto 

dari jumlah aktiva. 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

    Working Capital to Total Assets Ratio  = Aktiva Lancar – Hutang Lancar   X  100% 

                                                                         Total aktiva 

 

Posisi modal kerja bersih dari keseluruhan aktiva adalah sebesar hasil dari 

perhitungan Working Capital to Total Assets Ratio. 

 

 

2.5 Solvabilitas 

 

Solvabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau 

kegagalan perusahaaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka 

panjang apabila perusahaan dilikuidasi. 

 

 

2.5.1 Pengertian solvabilitas 

 

Menurut Bambang Riyanto  dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan  

Perusahaan (2001 : 32)  : 

 “ Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada 
saat itu dilikuidasikan. Di sini persoalannya ialah apabila suatu perusahaan itu 
dilikuidasikan, apakah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk 
memenuhi semua utang-utangnya ? “. 

 

Disini persoalannya ialah apabila perusahaan itu dilikuidasikan, apakah 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi semua hutang-

hutangnya ?. Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). 

 



 48

           2.5.2    Ratio Solvabilitas 

 

Ratio Solvabilitas adalah ratio yang mengukur seberapa besar kekayaan 

perusahaan dibelanjai oleh hutang-hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang. Ratio-ratio yang digunakan untuk menentukan Solvabilitas suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

1) Total Debt to Owners Equity Ratio  ( Ratio Hutang dengan Modal 

Sendiri)  

 

Ratio Hutang dengan Modal Sendiri merupakan bagian dari setiap modal 

sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

               Ratio Hutang              = Hutang L ancar + Hutang Jangka Panjang  X 100 % 

               Dengan Modal Sendiri                   Jumlah Modal Sendiri 

 

Semakin rendah ratio itu semakin baik, karena hutang-hutang yang dijamin 

oleh modal sendiri semakin kecil. 

  

2) Total Debt to Total Assets Ratio  (Ratio Hutang dengan Aktiva) 

 

Ratio Hutang dengan Aktiva merupakan bagian dari setiap aktiva 

perusahaan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

                  Ratio Hutang           = Hutang L ancar + Hutang Jangka Panjang   X  100 % 

                  dengan Aktiva                                Jumlah Aktiva 

 

Semakin rendah ratio ini semakin baik, karena hutang-hutang yang dijamin 

                     oleh aktiva perusahaan semakin kecil. 
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3) Owners Equity to Total Assets Ratio  (Ratio Modal Sendiri dengan 

Aktiva ) 

 

Ratio ini menunjukkan pentingnya arti sumber modal pinjaman dan tingkat 

keamanan yang dimiliki oleh kreditor.  

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Modal Sendiri dengan Aktiva = Modal Sendiri   X 100 % 

                                                              Total Aktiva 

 

                                                                

Semakin tinggi ratio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang 

digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

 

4) Ratio Modal dengan Aktiva Tetap 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Modal dengan Aktiva Tetap = Modal Sendiri  X 100 % 

                                                            Aktiva Tetap  

 

5) Ratio Aktiva Tetap dengan Hutang Jangka Panjang 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Aktiva Tetap                      =   Aktiva   Tetap                X 100 % 

Dengan Hutang Jangka Panjang     Hutang Jangka Panj ang 

 

 

6) Nilai Buku Saham Prioritas 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Nilai Buku Saham Prioritas = Jumlah nominal         

                                              Saham yang beredar 
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7) Nilai Buku Saham Biasa 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Nilai Buku Saham Biasa =   Hak Saham Biasa  

                                            Saham y ang beredar 

 

8) Ratio Hutang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri  

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Hutang Jangka Panjang   = Hutang Jangka Panja ng   X 100 % 

                                                                 Modal Sendiri 

 

 

2.6 Rentabilitas 

 

Rentabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau 

kegagalan perusahaan, yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

 

2.6.1 Pengertian Rentabilitas 

 

Menurut Munawir , dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002 : 33)  : 

 “ Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan unt uk menghasilkan laba 
selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusah aan diukur dengan 
kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan akt ivanya secara 
produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perus ahaan dapat diketahui dengan 
memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam s uatu periode dengan 
jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut  “. 

 

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal yang 

digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau 

bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rendabel, rentabilitas yang tinggi 

lebih penting daripada keuntungan yang besar. 
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2.6.2 Ratio Rentabilitas 

 

Ratio Rentabilitas adalah ratio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva yang 

digunakan untuk operasi. 

 

Ratio-ratio yang digunakan untuk menentukan tingkat rentabilitas suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

1. Ratio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

 

Ratio Laba Usaha dengan aktiva Usaha, menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva 

yang digunakan untuk operasi perusahaan sehingga dapat menghasilkan 

laba. 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Ratio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha =   Laba Usaha     X 100 % 

                                                                     Aktiva Usaha 

 

2. Return on Investment (ROI) 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Return on Investment (ROI)  = Laba bersih (sesudah pajak)   X 100 % 

                                                           Aktiva Usaha 

 

3. Perputaran Aktiva Usaha 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Perputaran Aktiva Usaha =   Penjualan   X  1 Time  

                                            Aktiva Usaha  
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4. Gross Margin Ratio 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Gross Margin Ratio = Laba Kotor   X 100 % 

                                        Penjualan 

 

 

5. Operating Margin Ratio  

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Operating Margin Ratio  = Laba Usaha   X 100 % 

                                               Penjualan 

 

6. Net Margin Ratio 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Net Margin Ratio  = Laba Bersih – Pajak   X 100 % 

                                         Penjualan 

 

7. Operating Ratio 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Operating Ratio  = Harga pokok + Biaya Operasi   X 100 % 

                                             Penjua lan 

 

8. Rate of ROI 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Rate of ROI  = Laba Bersih (sebelum pajak )  X 100% 

                           Jumlah Aktiva Usah 
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9. Rentabilitas Modal Sendiri 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Rentabilitas Modal Sendiri = Laba Bersih (sesudah p ajak)   X 100 % 

                                                        Modal Sendiri  

10. Laba per Lembar Saham 

 

Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Laba per Lembar Saham =    Laba Saham Biasa     

                                                Saham biasa yang beredar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


