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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1   Landasan Teori 

2.1.1   Laporan Keuangan 

2.1.1.1   Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:105) 

adalah sebagai berikut : 

“Gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang 

lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.” 

 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:7) laporan keuangan adalah: 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu. Kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan 

periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”. 

 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan 

keuangan dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari Neraca atau 

Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan. 
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2.1.1.2   Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut.  

Menurut Dwi Prastowo (2011:5), tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut :  

Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.  

1. Menyediakan informasi yang menyangkut informasi kinerja perusahaan, 

terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan, sehingga dapat 

memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan 

untuk merumuskan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya.  

2. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat 

untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama 

periode pelaporan, dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk 

memanfaatkan arus kas tersebut.  
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3. Memberikan informasi apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. 

Sedangkan Kasmir (2011:10) menjelaskan tujuan pembuatan dan penyusunan 

laporan keuangan sebagai berikut:  

1. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. 

7. Untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 
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2.1.1.3   Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian 

pembukuan tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi 

keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisis terhadap laporan keuangan pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui 

posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.  

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut 

Munawir (2010:2) adalah sebagai berikut : 

a. Pemilik Perusahaan 

Pemilik Perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya 

diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. Hal ini dikarenakan dengan 

laporan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manager 

dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manager biasanya 

dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

b. Manajer atau pimpinan perusahaan 

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya, manager atau pimpinan 

perusahaan akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih 

tepat. Satu hal yang terpenting bagi manajemen adalah bahwa laporan keuangan 

tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik 
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perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Disamping itu 

laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

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 tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

c. Investor 

Investor atau penanam modal jangka panjang memerlukan laporan keuangan 

perusahaan tempat modal ditanamkan. Manfaatnya adalah untuk melihat prospek 

keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan, mengetahui 

jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan 

jangka pendek perusahaan tersebut.  

d. Kreditur dan Bankers 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit 

dari suatu perusahaan, kreditur dan banker perlu mengetahui terlebih dahulu 

posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan 
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keuangan 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 cukup 

mendapat jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan atau terlihat pada 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. 

e. Buruh 

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 dimana mereka bekerja, maka akan 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk memberikan upah jaminan sosial 

yang lebih baik tersebut. Laporan keuangan akan lebih penting lagi bagi buruh 

terutama untuk perusahaan yang biasanya memberikan bonus atau premi tiap-tiap 

akhir periode. Hal ini dikarenakan dengan laporan keuangan tersebut dapat 

dinilai apakah pemberian bonus atau premi tersebut sudah cukup layak 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan pada periode 

tersebut. 

f. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan sebuah perusahaan untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.  
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Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:120) pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Pemegang Saham 

Laporan keuangan berguna bagi pemegang saham yaitu untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan, aset, hutang, modal, pendapatan, biaya dan laba. 

Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan 

mempertahankan sahamnya, menjual atau menambahnya, semua tergantung pada 

kesimpulan yang diambilnya dari informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan.  

2. Investor 

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat 

kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan yang 

dilaporkan, dan menentukan penanaman modalnya di perusahaan tersebut. 

3. Analis Pasar Modal 

Analis pasar modal berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk 

mengetahui nilai perusahaan, kekuatan, dan posisi keuangan perusahaan. 

Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik 

individual maupun lembaga. 
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4. Manajer 

Manajer berkepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui 

posisi keuangan perusahaan, menyusun rencana lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasan dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat, juga 

merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan atas 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

5. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan  dan serikat pekerja perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

untuk melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, 

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

6. Instansi Pajak 

Bagi instansi pajak informasi laporan keuangan perusahaan diperlukan untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. 

7. Pemberi Dana (kreditur) 

Pemberi dana (kreditur) sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

sebagai alat dalam pengambilan keputusan untuk memberikan atau menolak 

permintaan kredit dari perusahaan tersebut. 

8. Supplier 

Kepentingan supplier terhadap laporan keuangan untuk mengetahui apakah 

perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan dan 

sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan. 
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9. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur resmi sangat membutuhkan informasi dari 

laporan keuangan, karena ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

10. Langganan atau Lembaga Konsumen 

 Langganan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di Negara maju 

benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan, 

konsumen sangat diuntungkan dan berhak mendapatkan layanan yang 

memuaskan. 

11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) membutuhkan informasi dari laporan 

keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang 

dilindungi. 

12. Peneliti/Akademis/Lembaga Peringkat 

Bagi peneliti informasi laporan keuangan akan digunakan sebagai data sekunder 

dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan 

laporan keuangan perusahaan dan diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu 

penelitian yang dilakukan. 

 

2.1.1.4   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Dwi Prastowo (2011:7), 

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut 
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berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik 

laporan keuangan ini meliputi karakteristik dapat dipahami, relevan, keandalan, dan 

dapat diperbandingkan. 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat memengaruhi  keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa depan (predictive), menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi 

mereka dimasa lalu (confirmatory). 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi mempunyai 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya 

(kelengkapan). Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) dapat 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. 
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4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) 

posisi dan kinerja keuangan. Selain itu, pemakai juga harus  dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Mamduh M Hanafi dan 

Abdul Halim (2007:34), adalah: 

1. Bisa dipahami 

Informasi akuntansi harus dipahami oleh pemakai yang mempunyai pengetahuan 

bisnis dan ekonomi yang memadai dan yang mempunyai keinginan untuk 

mempelajari informasi tersebut dengan tingkat usaha yang memadai pula. Bisa 

dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan yang umum, tidak 

mengacu kepada sekelompok orang yang khusus. 

2. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan yang 

akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi lain yang telah ada, dan 

kemampuan memproses pengambil keputusan. 

3. Relevan 

Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa 

membuat perbedaan keputusan yang diambil. Informasi yang relevan bisa 
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membantu pemakai informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan 

mengenai hasil-hasil pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. 

4. Nilai prediksi dan umpan balik 

Informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi apabila informasi tersebut bisa 

dipakai untuk memprediksi lebih akurat berdasarkan informasi masa lalu dan saat 

sekarang. Informasi mempunyai kemampuan umpan balik apabila informasi 

tersebut bisa dipakai untuk mengkonfirmasikan kesimpulan-kesimpulan tertentu 

mengenai masa lalu. 

5. Tepat waktu 

Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi ke pembuat keputusan 

sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi 

keputusan. 

6. Reliabilitas 

Informasi yang reliabel dari bias-bias tertentu dan bisa mencerminkan apa yang 

akan diukur (representatif). 

7. Bisa diverifikasi 

Informasi bisa diverifikasi apabila pengukur (misal akuntan) bisa sampai pada 

kesimpulan bersama bahwa metode yang dipilih bersih dari bias-bias tertentu, 

dan dengan demikian metode tersebut bisa diduplikasi. 

8. Representatif 

Representatif merupakan keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur. 
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9. Kenetralan 

Informasi akuntansi akan netral apabila bebas dari bias-bias tertentu yang akan 

mempengaruhi hasil ke arah yang tertentu. 

10. Konsistensi dan bisa diperbandingkan 

Konsistensi berarti kesesuaian antara periode yang satu dengan periode yang 

lainnya, dalam hal prosedur dan kebijakan akuntansi yang tidak berubah. 

Konsistensi, sebagaimana bisa dibandingkan, merupakan kualitas yang 

menyangkut hubungan antar angka, bukannya kualitas angka itu sendiri. Kualitas 

yang bisa diperbandingkan membantu pemakai untuk mengidentifikasikan dan 

menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antar dua atau 

lebih fenomena ekonomi. 

11. Batasan terhadap hirarki informasi 

Sama seperti halnya komoditi ekonomi lainnya, keputusan yang berkaitan 

dengan komoditi tersebut harus dilandasi prinsip manfaat biaya. 

12. Material 

Informasi akuntansi dikatakan material apabila ketiadaan informasi tersebut atau 

penyampaian yang salah (misstatement) akan mempengaruhi pertimbangan 

seorang pengambil keputusan. 
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2.1.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:190) pengertian analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data 

non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Sedangkan menurut Bernstein dalam harahap (2010:190) menyatakan bahwa : 

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis 

atas laporan keuanganan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-

ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan 

keputusan”. 

 

2.1.2.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Harahap (2010:195) adalah sebagai 

berikut: 

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

dari laporan keuangan biasa.  

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

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  
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4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dengan intern laporan keuangan maupun 

kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

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

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

(rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

7. Dapat menentukan peringkar (rating) perusahaan menurut  kriteria tertentu yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Menurut Berstein dalam Harahap (2010:197), tujuan analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Screening  

Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 
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2. Forecasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

3. Diagnosis 

Analisis digunakan dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah 

lain. 

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan 

lain-lain. 

 

2.1.2.3   Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:36), ada dua metode analisa yang digunakan oleh 

setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horisontal dan analisa vertikal. 

Analisa horisontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. Analisa vertikal adalah apabila 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. 



28 
 

Munawir (2010:36) menyatakan bahwa, teknik analisa yang biasa digunakan dalam 

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: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

e. Persentase dalam total. 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement), adalah suatu 

metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan 

komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 
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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 analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisa Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi 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 suatu periode 

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

yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa Break Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis 

ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai 

tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan 

keuangan, dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 
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membuat agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:215) teknik dalam analisis laporan 

sebagai berikut : 

1. Metode Komparatif 

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang relevan dan 

bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun hubungannya. Metode 

ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan 

membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya. Perbandingan 

ini dapat dilakukan melalui perbandingan berikut ini. 

a. Perbandingan dalam beberapa tahun (horizontal), misalnya laporan keuangan 

tahun 1993, dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 1994. 

b. Perbandingan satu tahun buku (vertikal) yang dibandingkan adalah unsur-unsur 

yang terdapat dalam laporan keuangan.  

c. Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik. 

d. Perbandingan dengan angka-angka standar industri yang berlaku (Industrial 

Norm). Di Indonesia standar ini belum ada. 

e. Perbandingan dengan budget (anggaran perusahaan). 

2. Trend Analysis 

Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa 

tahun dan dari sini digambarkan trennya. Tren analisis ini biasanya dibuat melalui 

grafik. 
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3. Common Size Financial Statement 

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam 

bentuk persentase. 

4. Metode Indeks Time Series 

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengonversikan angka-

angka laporan keuangan. 

5. Rasio Laporan Keuangan 

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos 

lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). 

 

6. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas dan Dana 

Analisis Sumber dan penggunaan kas dan dana dilakukan dengan membandingkan 

laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat mutasinya. 

Setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya. 

 

2.1.3   Analisis Rasio Keuangan 

2.1.3.1   Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan 

keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2011:72). 

Rasio mengambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu  jumlah  tertentu  dengan jumlah yang lain, dan dengan 
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menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan (Munawir, 2010:64).  

2.1.3.2   Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Manfaat analisis rasio menurut Irham Fahmi (2012:47) dalam bukunya 

“Analisis Kinerja Keuangan” adalah sebagai berikut :  

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai 

kinerja dan prestasi perusahaan. 

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan 

untuk membuat perencanaan. 

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi 

suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk 

memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya 

jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder 

organisasi. 

 

2.1.3.3 Teknik Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Farah Margaretha dalam Fahmi (2012:50), penganalisaan rasio 

keuangan ada beberapa cara, diantaranya:  
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a. Analisis horizontal/trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan 

perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat trend dari 

rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

b. Analisis Vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan 

rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang 

sama. 

c. The du pont chart berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan 

antara ROI, asset turnover dan profit margin. 

2.1.3.4   Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Riyanto dalam Munawir (2010:331), umumnya rasio dapat 

dikelompokkan dalam 4 (empat) tipe dasar, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. 

2. Rasio Leverage, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai 

dengan hutang. 

3. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dananya. 

4. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. 

 

 



34 
 

2.1.3.5 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2010:298), keterbatasan analisis rasio itu adalah: 

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

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini seperti: 

a. bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif; 

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

perolehan (cost) bukan harga pasar; 

c.  klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio; 

d.  metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan 

berbeda oleh perusahaan yang berbeda 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak singkron. 

5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai 

tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan 

kesalahan. 
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2.1.4   Kinerja Keuangan 

2.1.4.1   Pengertian Kinerja Keuangan 

Definisi Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prestasi  yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja, dari definisi tersebut dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwa kinerja adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).  

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian dalam buku harahap (2011:2) 

menyatakan bahwa :  

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu 

organisasi”.  

 

Menurut Irham Fahmi (2011:239) dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” 

menjelaskan pengertian dari kinerja keuangan, yaitu :        

“Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Sektor jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masuk ke 

dalam sektor ketiga yaitu industri jasa meliputi: sektor property dan realestate, sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa 

dan investasi. Perusahaan jasa sub sektor telekomunikasi yang terdaftar sebagai 

perusahaan publik (emiten) di Bursa Efek Indonesia adalah: PT. Indosat Tbk. (ISAT), 
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PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM),  PT. XL Axiata Tbk. (EXCL), PT. 

Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), dan Smartfren Tbk. (FREN), 

dan.(http://www.sahamok.com/) 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan 

suatu perusahaan. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan  serta hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari 

perusahaan yang bersangkutan. (Munawir, 2010:1) 

Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan), yang meliputi aset 

(sumber daya atau resources) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi utang 

dan saham sendiri). Laporan Laba-Rugi merupakan laporan prestasi perusahaan 

selama jangka waktu tertentu. Laporan Aliran Kas atau Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar 

bersih pada suatu periode, hasil dari tiga pokok perusahaan yaitu operasi, investasi, 

dan pendanaan. (Mamduh, 2012 :12).  

Informasi yang ada pada laporan keuangan hanyalah informasi yang berupa 

angka-angka yang merupakan rekaman dari transaksi   terjadi selama satu periode. 

Informasi ini akan lebih bermakna jika kita mengetahui maksud dari angka-angka 

yang ada. Untuk mengetahui makna yang ada pada laporan keuangan diperlukan 

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-infrastruktur-utilitas-transportasi/sub-sektor-telekomunikasi/
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sebuah alat analisis. Alat analisis yang digunakan biasanya adalah analisis laporan 

keuangan yang berupa rasio-rasio laporan keuangan (Darsono dan Ashari, 2004:62). 

Rasio Keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (Sofyan Syafri Harahap, 2010:297). 

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui 

sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar 

(Sofyan Syafri Harahap, 2010:301). 

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan di 

likuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti 

aktiva tetap dan utang jangka panjang (Sofyan Syafri Harahap, 2010:303). 

Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan sebagainya. 

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut 

Operating Ratio (Sofyan Syafri Harahap, 2010:304). 

Rasio Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan 

lainnya (Sofyan Syafri Harahap, 2010:308). 
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Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan 

tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu 

perusahaan (profitability perusahaan) (Darsono dan Ashari, 2004:62). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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