
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1   Laporan keuangan. 

 Didalam mengamati perkembangan suatu perusahaan salah satu aspek yang 

paling penting adalah bidang keuangannya. Dengan melihat aspek keuangan suatu 

perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat sejauh mana kemajuan 

yang dicapai oleh perusahaan. Maka didalam kegiatan usahanya, perusahaan sangat 

memerlukan laporan atau keterangan mengenai keadaan keuangannya yang disebut 

“Laporan Keuangan’’ yang pada dasarnya disusun untuk memberikan informasi 

mengenai keadaan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, dimana dalam proses 

akuntansi tersebut meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan kemudian disusun 

menjadi laporan keuangan yang mencerminkan keadaan hutang, modal dan hasil serta 

beban dalam suatu perusahaan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut SAK (IAI: 2004; 7 ) adalah : 

“ Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, 
Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang 
disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, 
misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

 



Sedangkan menurut Munawir dalam buku Analisa Laporan Keuangan 

(2004:5) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah : 

“ Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu 
perusahaan. Kedua daftar itu adalah Neraca atau daftar posisi keuangan 
dan daftar pendapatan atau daftar Rugi – Laba. Pada waktu akhir – 
akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan – perseroan untuk 
menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang 
tidak dibagikan (laba yang ditahan ).” 

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa laporan keuangan perusahaan terdiri dari : 

1. Income Statement (Laporan Laba/Rugi) 

2. Balance Sheet (Neraca) 

Sebenarnya masih banyak laporan keuangan lainnya yang dapat digunakan 

perusahaan–perusahaan sehubungan dengan kegiatan usahanya. Tetapi dalam 

prakteknya sering diikutsertakan kelompok laporan keuangannya yang bersifat 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut misalnya laporan arus kas, 

laporan perubahan modal, laporan laba ditahan serta daftar – daftar lainnya. 

Karena laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat analisa bagi manajemen untuk membuat keputusan yang 

berhubungan dengan keuangan perusahaan dan juga berguna bagi pihak - pihak yang 

berkepentingan. Adapun pihak–pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya 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 diukur atau dinilai dari laba yang diperoleh 

oleh perusahaan. 

2. Manajer/Pemimpin perusahaan 

Arti penting laporan keuangan bagi manajer adalah bahwa laporan 

keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada 

para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada 

manajer. Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam 

bentuk laporan keuangan hanyalah sampai pada penyajian posisi keuangan 

dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi 

yang dilaksanakan secara konsisten.  

3. Para investor 

Para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan ditempat 

mereka menanamkan modalnya, yang akan digunakan untuk mengetahui 

prospek keuntungan dan perkembangan perusahaan selanjutnya. Dari analisis 

laporan keuangan tersebut maka para investor dapat mengetahui jaminan atas 

investasinya juga untuk mengetahui kondisi keuangan jangka pendeknya.  

4. Kreditur dan Banker 

 Para kreditur dan banker perlu mengetahui posisi dan kondisi  

keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari hasil laporan keuangan 

perusahaan tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemberian kredit. 

 

 



5. Pemerintah 

Pemerintah memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan untuk 

membantu dalam menentukan besarnya  pajak yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. 

2. 1. 2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan. 

 Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan laporan 

kemajuan (progress report) suatu perusahaan secara periodik, yang dilakukan oleh 

pihak manajemen perusahaan. 

 Adapun sifat dari laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh,  

sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Fakta yang telah dicatat (Record Fact) 

Berarti bahwa  laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam kas perusahaan 

maupun yang disimpan didalam Bank, jumlah piutang, persediaan barang 

dagang, hutang maupun jumlah aktiva tetap.  

2. Prinsip–prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi (Accounting 

Conventional and Postulate) 

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi berarti data 

yang telah dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (General 

Accepeted Accounting Principles), hal ini dilakukan dengan tujuan 

memudahkan pencatatan. 

 



3. Pendapat pribadi (Personal Judgement) 

Pendapat pribadi (Personal Judgement) maksudnya adalah bahwa 

pencatatan transaksi telah diatur oleh dalil-dalil dasar yang telah ditetapkan 

menurut standar praktik pembukuan, tetapi penggunaan dalil-dalil tersebut 

tergantung dari akuntan dan manajemen yang bersangkutan. 

 Berdasarkan sifat dari  laporan keuangan di atas, maka laporan keuangan pun 

memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan, jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kewajaran laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 



7. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan perusahaan. 

8. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa  

atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas), (substancy over form). 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

2. 1. 3 Tujuan Laporan Keuangan. 

 Tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut SAK (IAI:2004;12) 

adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi .” 
 
Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

terkendalikan, keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan terutama rentabilitas, diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa 

depan. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

Adapun karakteristik kualitatif dari laporan keuangan menurut SAK 

(IAI:2004; 24) adalah : 

 



• Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 
• Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan (predictive), 

menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu 

(confirmatory). 

• Keandalan  

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang 

tulus/jujur (faithful representation) dengan yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

• Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi 

dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan 

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 



harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

 

2. 1. 4 Bentuk – bentuk  Laporan Keuangan. 

 Dalam melakukan analisa laporan keuangan, penting bagi seorang analisis 

untuk memahami bentuk-bentuk, penyusunannya dan kelemahan dalam menganalisis 

laporan keuangan tersebut. 

 Menurut Standar Akuntasi Keuangan (IAI:2004;7) pada kerangka dasar 

Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan, yang termasuk laporan keuangan yang 

lengkap adalah : 

“ Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 
dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 
laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan 
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

 Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa komponen-komponen 

laporan keuangan terdiri neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Disamping 

ketiga laporan pokok tersebut juga dihasilkan laporan pendukung seperti laporan 

perubahan ekuitas, laporan laba ditahan dan diskusi-diskusi oleh pihak manajemen. 

1. Neraca ( Balance Sheet) 

Menurut Darsono dan Ashari (2004:18) dalam bukunya yang berjudul 

Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan neraca adalah : 

“ Laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 
seperti yang tertera dalam neraca. Jadi, kondisi yang dijelaskan didalam 
neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu. Artinya saldo pada tanggal 
tertentu, biasanya neraca dibuat per 31 Desember, atau tiap akhir bulan”  



 Neraca dimaksudkan untuk membantu pihak eksternal untuk menganalisis 

likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasional dan 

kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu, pengukuran yang 

dilakukan didalam neraca berdasarkan historical cost.  

Klasifikasi neraca yang biasa terdapat dalam suatu perusahaan : 

1. Aktiva/ Assets 

Menurut SAK (IAI:2004:2;49) pengertian aktiva adalah sebagai 

berikut : 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh di 
perusahaan.” 

Dari penjelasan di atas maka aktiva adalah sumber ekonomi yang akan 

dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aktiva 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu : 

• Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi 

dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan 

perusahaan normal). Yang termasuk aktiva lancar adalah: 

1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang sifatnya sementara 

dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara 

belum dibutuhkan dalam operasi perusahaan. 



3. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur oleh undang-

undang, oleh karena itu maka wesel ini lebih mempunyai kekuatan 

hukum dan lebih terjamin pelunasannya. Dan piutang wesel ini dapat 

diperjualbelikan dan didiskontokan. 

4. Piutang Dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor 

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

5. Persediaan untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang akan diperdagangkan 

yang sampai tanggal neraca masih digudang atau belum laku dijual. 

6. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang 

sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan 

jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya sehingga masih 

merupakan tagihan. 

7. Persekot atau Biaya Dibayar Dimuka adalah pengeluaran untuk 

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

menjadi biaya atau jasa/prestasi dan belum dinikmati oleh perusahaan 

pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

• Aktiva Tidak Lancar menurut Munawir (2004:16-17) adalah  

“ Aktiva yang mempunyai umur kegunaan relative permanen atau 

jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau 

tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).”  

Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah : 



1. Investasi Jangka Panjang menurut Dwi Prastowo (2002:17) adalah 

penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain 

dan jangka waktunya lebih dari satu tahun seperti invetasi saham dan 

investasi obligasi. Penyajian ini didalam neraca dicatat sebesar cost 

atau harga perolehan dari investasi tersebut. 

2. Aktiva Tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

fisiknya nampak (konkrit) dan digunakan dalam operasi normal 

perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, 

misalnya tanah, bangunan, mesin, inventaris dan kendaraan. 

3. Aktiva Tetap Tidak Berwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun misalnya hak patent, Goodwill, Hak cipta, Merk 

dagang, Biaya pendirian dan Lisensi. 

4. Beban Yang Ditangguhkan (Deffered Charges) adalah menunjukkan 

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka 

panjang (lebih dari satu tahun) atau pengeluaran yang akan dibebankan 

juga pada periode-periode berikutnya misalnya Biaya Pemasaran, 

Diskon Obligasi, Biaya Penelitian dan sebagainya. 

5. Aktiva Lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

salah satu dari klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya, Gedung 

Dalam Proses, Tanah Dalam Penyelesaian dan Piutang Jangka 

Panjang. 

 

 



2. Kewajiban (liabilities) 

Menurut Munawir (2004:18) hutang adalah  

“ Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor.”  

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan kedalam hutang 

lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang :  

• Hutang Lancar adalah kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan akan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki 

manfaat ekonomi) dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Yang termasuk 

Hutang Lancar adalah : 

1. Hutang Dagang adalah hutang yang timbul dari adanya pembelian 

barang dagangan secara kredit. 

2. Hutang Wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang 

diatur oleh undang-undang) untuk melakukan pembayaran pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. 

3. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun Pajak Pendapatan Karyawan yang belum disetorkan ke Kas 

Negara. 

4. Biaya Yang Masih Harus Dibayar adalah biaya-biaya yang sudah 

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

5. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek karena harus segera dilakukan pembayarannya. 



6. Penghasilan Yang Diterima Dimuka (Deferred Revenue) adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisir. 

• Hutang Jangka Panjang yaitu kewajiban keuangan yang jangka waktu 

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

sejak tanggal neraca). Yang termasuk didalam kewajiban jangka panjang 

adalah : 

1. Hutang Obligasi 

2. Hutang Hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap 

tertentu. 

3. Pinjaman Jangka Panjang yang lain. 

3. Modal (Ekuitas) adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, 

atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh 

hutang-hutangnya.  

Neraca dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk (format), yaitu : 

• Bentuk skontro (Account Form) dimana semua aktiva tercantum sebelah 

kiri/debet dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. Seperti 

contoh gambar berikut ini : 



Kas xxxx Hutang Dagang xxxx
Surat-surat berharga xxxx Wesel Bayar xxxx
Piutang Wesel xxxx Biaya yang masih harus dibayar xxxx
Piutang Dagang xxxx Hutang Pajak Pendapatan xxxx
Persediaan Barang Dagangan xxxx Penerimaan dimuka xxxx
Persekot Biaya xxxx
Jumlah Aktiva Lancar xxxx Jumlah Hutang Lancar xxxx

Saham PT.DEF xxxx Hutang Hipotik xxxx
Hutang Obligasi xxxx

Tanah xxxx Jumlah Hutang xxxx
Bangunan xxxx
Akum penyusutan xxxx

xxxx Modal saham xxxx
Mesin-mesin xxxx Laba yang Ditahan xxxx
Akum penyusutan xxxx Cadangan Pelunasan Obligasi xxxx

xxxx xxxx
Jumlah Aktiva Tetap xxxx

Goodwill xxxx
Patient xxxx

xxxx
Beban yang ditangguhkan xxxx

Piutang Jangka Panjang xxxx
Bangunan dalam pendirian xxxx
Jumlah aktiva lain-lain xxxx xxxx
TOTAL AKTIVA xxxx TOTAL PASIVA xxxx

MODAL

HUTANG LANCARAKTIVA LANCAR

AKTIVA TETAP

INVESTASI : HUTANG JANGKA PANJANG

INTANGIBLE

AKTIVA LAIN-LAIN

    PT XXX
                 NERACA
PER 31 DESEMBER 200X

AKTIVA PASIVA

 

• Bentuk vertical (Report Form), dalam bentuk ini semua aktiva nampak 

dibagian atas yang selanjutnya diikuti dengan kewajiban jangka pendek, 

kewajiban jangka panjang dan modal seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 



Aktiva Lancar
  Kas xxxx
  Surat -surat berharga xxxx
  Wesel Tagih xxxx
  Piutang Dagang xxxx
  Persediaan Supplies xxxx
  Persekot Biaya xxxx

xxxx
xxxx

Aktiva Tetap xxxx
  Tanah xxxx
  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx
  Mesin xxxx
  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx
  Inventaris xxxx
  Akumulasi Penyusutan xxxx xxxx

xxxx
Aktiva Tak Berwujud
  Patent xxxx
  Trademark xxxx xxxx
Beban yang ditangguhkan xxxx
Aktiva Lain-lain
  Piutang Jangka Panjang xxxx
  Bangunan dalam Pendirian xxxx

xxxx
xxxx

Kewajiban Lancar
  Utang Dagang xxxx
  Utang Wesel xxxx
  Utang Pajak xxxx
  Biaya yang masih harus dibayar xxxx

xxxx

  Utang Hipotik xxxx
  Utang Obligasi xxxx xxxx
MODAL
  Modal Saham xxxx
  Laba yang ditahan xxxx
  Cadangan Pelunasan Obligasi xxxx xxxx

xxxx

TOTAL KEWAJIBAN LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

TOTAL AKTIVA LANCAR
Investasi

TOTAL AKTIVA TETAP

PT XXX
                 NERACA

PER 31 DESEMBER 200X

Jumlah Aktiva lain-lain
TOTAL AKTIVA

AKTIVA

 

 

 



2. Laporan Laba Rugi (Income Statement). 

Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Laporan Laba Rugi mempunyai dua unsur yaitu: 

1. Penghasilan (Income) dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban 

perusahaan selama periode tertentu, penghasilan dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

 Pendapatan (Revenue) yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas seperti penjualan barang dagang, penghasilan 

jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalty dan sewa. 

 Keuntungan (Gains)  

2.  Beban (Expenses) dapat diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam 

bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang menyebabkan 

penurunan ekonomi yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) 

perusahaan selama periode tertentu.  

Selisih antara total penghasilan (revenue) dan beban (expense) disebut 

penghasilan bersih (laba), laporan laba rugi biasanya dapat disajikan menjadi dua 

bentuk yaitu : 

• Bentuk Single Step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan 

menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, 

sehingga untuk menghitung laba/rugi bersih hanya memerlukan satu 

langkah yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. 

Bentuk laporan tersebut adalah : 



Penjualan barang xxxx
Pendapatan sewa xxxx
Pendapatan dividen xxxx
Total Penghasilan xxxx

Harga Pokok Penjualan xxxx
Beban Usaha xxxx
Biaya Bunga xxxx
Rugi kebakaran Gedung xxxx
Total Beban xxxx
Laba sebelum pajak xxxx
Pajak xxxx
Penghasilan Bersih xxxx

PT XXX
LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 200X

 

• Bentuk Multiple Step, pada bentuk ini penghasilan bersih (laba) 

dihitung secara bertahap sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan 

demikian semua penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan 

kegiatan aktivitas, yaitu kegiatan usaha dan diluar usaha. Bentuk 

laporan tersebut adalah sebagai berikut : 

Penjualan barang xxxx
Harga Pokok Penjualan xxxx
Laba Kotor xxxx
Beban Usaha 
   Biaya Pemasaran xxxx
   Biaya Administrasi dan Umum xxxx xxxx
Laba Usaha xxxx
Pendapatan dan Beban diluar Usaha
   Pendapatan Sewa xxxx
   Pendapatan Dividen xxxx
   Biaya Bunga (xxxx) xxxx
Laba sebelum Pos Luar Biasa xxxx
Pos Luar Biasa
   Rugi Kebakaran Gedung (xxxx)
Laba sebelum Pajak xxxx
Pajak xxxx
Penghasilan(Laba) Bersih xxxx

PT XXX
LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER200X

                                    



2.2 Analisis Laporan Keuangan. 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan. 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan 

keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan 

menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. 

Sedangkan menurut Leopold A.Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo (2002:52) 

pengertian Analisis Laporan Keuangan adalah : 

“ Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses yang penuh 
pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan 
dan hasil operasi pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan 
utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin 
mengenai kondisi dan kinerja dimasa mendatang.” 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan. 

Menurut Dwi Prastowo (2002:53) tujuan dari analisis laporan keuangan 
adalah:  

“Digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternative 
investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan 
kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap 
masalah manajemen, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.” 

Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 

dugaan dan intuisi, untuk mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian 

yang tidak bisa dihindari pada setiap proses pengambilan keputusan. Dalam 

menganalisis laporan keuangan harus dilakukan berbagai langkah yang harus 

ditempuh yaitu : 

 

 



• Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

 Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang 

dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni 

oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan 

oleh perusahaan tersebut. 

• Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

 Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang 

mempunyai pengaruh terhadap perusahaan juga perlu dipahami seperti 

kondisi-kondisi yang mencakup informasi mengenai kecenderungan 

industri di mana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, 

perubahan selera  konsumen dan perubahan faktor-faktor ekonomi 

seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi 

dan pajak. 

• Mempelajari dan mereview  laporan keuangan 

 Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diterapkan 

maka perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara 

menyeluruh, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang 

relevan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

• Menganalisis laporan keuangan 

 Setelah memahami dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada 

dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil 

analisis tersebut. 



 Didalam menganalisis laporan keuangan menurut Harahap (2004:201) 

terdapat kelemahan-kelemahan seperti : 

 Analisis laporan keuangan didasarkan kepada laporan keuangan oleh 

karenanya laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari 

analisis itu tidak salah. 

 Objek analisis laporan keuangan hanya untuk menilai suatu laporan 

keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan tetapi 

juga harus dilihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi 

ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan dan 

budaya masyarakat. 

 Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu 

dan kondisi ini berbeda dengan kondisi di masa yang akan datang. 

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan. 

Secara umum, metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua klasifikasi yaitu 

• Analisis Horizontal (analisis dinamis) adalah analisis dengan 

mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode 

atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik 

analisis yang biasanya menggunakan metode ini adalah teknik analisis 

perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan penggunaan 

dana dan analisis perubahan laba kotor. 

• Analisis Vertikal (analisis statis) adalah menganalisis laporan 

keuangan yang hanya meliputi satu periode atau satu saat saja atau 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya sehingga 

hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat 



itu saja. Analisis ini disebut statis karena kesimpulan yang diperoleh 

hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

Teknik analisis yang biasanya menggunakan metode ini adalah teknik 

analisis prosentase per komponen(Common Size), analisis rasio dan 

analisis break even. 

  Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih. 

2. Trend atau Tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase ( trend percentage analysis) adalah suatu 

metode dan teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keuangannya, apakah naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. 

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash flow statement analysis) 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 



6. Analisis 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. Analisis Perubahan Laba Kotor (gross profit analysis ) adalah analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan 

dari periode ke periode lain. 

8. Analisis Break Even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan hanya untuk menganalisa 

laporan keuangan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membuat data dapat lebih 

dimengerti dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

2.3 Analisis Rasio.  

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut diperbandingkan 

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standard. 

Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan 

tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu 

perusahaan (rentabilitas perusahaan). Dalam mengadakan pembandingan rasio 

sebaiknya dilakukan perbandingan dengan standard rasio. Disamping data rasio dari 

periode-periode yang lalu, perhitungan ratio tersebut dapat juga diperbandingkan 



dengan angka ratio yang sudah direncanakan atau yang sudah dibudgetkan oleh 

perusahaan.  

2.3.1   Pengertian Analisis Rasio.  

 Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2004:64) 

analisis rasio adalah  

 “ Analisis ratio seperti halnya alat-alat analisis yang lain adalah “future 
oriented”, oleh karena itu penganalisis harus mampu untuk 
menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini 
dengan faktor-faktor dimasa 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 
penganalisis dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.” 

Sedangkan analisis rasio  menurut Dwi Prastowo (2002:80) dalam bukunya 

Analisis Laporan Keuangan 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.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

rasio adalah merupakan teknik menganalisis yang menggunakan alat-alat analisis 

untuk mengetahui hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan dan 

dapat dijadikan dalam menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan pada 

periode tertentu. Dan ada juga tujuan dari analisis rasio dalam memanfaatkan laporan 

keuangan yaitu : 

• Dapat mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 

• Dapat mengetahui efektifitas operasi perusahaan. 

• Dapat mengukur rentabilitas atau derajat keuntungan perusahaan  



2.3.2 Penggolongan Analisis Rasio. 

Sofyan Syafri Harahap (2004:301) menggolongkan jenis analisis rasio 

berdasarkan jenis rasio yang sering digunakan dalam bisnis. Adapun rasio keuangan 

yang sering digunakan adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Pertumbuhan 

3. Market Based (Penilaian Pasar) 

4. Rasio Leverage  

5. Rasio Aktivitas 

6. Rasio solvabilitas 

7. Rasio Profitabilitas/Rentabilitas 

8. Rasio Produktivitas 

Tetapi dari beberapa ratio tersebut hanya empat rasio yang sering dipakai 

di dalam menganalisis laporan keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

(leverage), rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

2.4 Analisis Rasio Laporan Keuangan. 

2.4.1    Pengertian Rasio Likuiditas. 

 Likuiditas menurut Dwi Prastowo dan Rifka (2002:78) dalam bukunya 

Analisis Laporan Keuangan adalah : 

“ Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan 

tersebut di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada 

kreditor.” 



 Menurut Standar Akuntasi Keuangan (IAI:2004:9;4) mendefinisikan likuiditas 

adalah sebagai berikut : 

“ Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 
aktivitas usahanya sehari-hari tanpa mengalami kesulitan 
pendanaan/keuangan. Anggapan lain adalah bahwa pengklasifikasian 
tersebut memberikan identifikasi tentang sumber dana dan kewajiban 
suatu perusahaan yang terus menerus berputar (continuously 
circulating).”  

Rasio likuiditas ini terdiri dari dari beberapa kelompok seperti: 

a. Rasio lancar (Current Ratio), rasio ini menunjukkan besarnya 

kewajiban lancar yang dapat dipenuhi oleh aktiva lancar yang 

diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek. 

Rumus perhitungannya : 

Current Ratio  =               Current Assets     x  100% 

    Current Liabiliities 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio), rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan 

menggunakan aktiva yang paling likuid. Rumus Perhitungannya : 

 

Quick Ratio   =      (Current Asset - Inventory)   x 100% 
     Current Liabiliities 
 

2.4.2 Pengertian Rasio Solvabilitas.  

Menurut Sofyan Harahap (2004:303) mendefinisikan rasio solvabilitas, yaitu : 

“ Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun hutang jangka panjang.”  



Beberapa rasio solvabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Total debt to total assets, rasio ini menunjukkan prosentase pendanaan 

kewajiban yang dipenuhi oleh seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Total Debt To Total Assets =   Total Liabilities   x 100% 

           Total Asset 

 

b. Total debt to total equity, rasio ini menunjukkan prosentase modal 

sendiri dan penyediaan dana oleh pemegang saham yang dapat 

dijadikan jaminan untuk membayar keseluruhan hutang yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Total Debt To  Total Equity =   Total Liabilities    x  100% 

               Total Equity 

2.4.3 Pengertian Rasio Aktivitas. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:308) mendefinisikan rasio aktivitas sebagai 

berikut : 

“ Rasio aktivitas yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 
seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-
sumber dananya (Inventory turnover, average collection period dan 
sebagainya).” 

Rasio aktivitas ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya. Rasio ini antara lain : 

a. Inventory Turnover, rasio yang menggambarkan perusahaan dalam 

mengelola persediaan dalam arti perputaran persediaan yang akan 



diubah menjadi penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

Cost Of Good Sold 
Inventory Turnover = 

Inventory 
x 1 kali 

b.  Receivable Turnover, rasio yang menggambarkan perputaran piutang 

yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan kesuksesan perusahaan 

dalam melakukan penagihan piutang. Rasio ini dihitung dengan cara 

sebagai berikut : 

Sales  
Receivable Turnover  =

Total Receivable 
x 1 kali 

 

c. Total Assets Turnover, menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua 

aktiva menciptakan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

Sales 
Total Assets Turnover  = 

Total Assets 
   x 1 kali 

 

2.4.4 Pengertian Rasio Rentabilitas/Profitabilitas. 

Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber 

yang ada. Beberapa jenis ratio rentabilitas ini adalah sebagai berikut : 

a. Gross profit margin (GPM), merupakan rasio untuk mengetahui 

prosentase laba bruto yang dapat dihasilkan oleh perusahaan melalui 

penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut  



Gross Profit 
GPM = 

Net Sales 
x 100 % 

b. Net Profit Margin (NPM), rasio untuk mengetahui besarnya laba netto 

yang dapat dihasilkan perusahaan melalui aktivitas penjualan. Rasio 

ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :  

EAT 
NPM = 

Net Sales 
x 100 % 

c. Return On Investment (ROI), rasio ini menunjukkan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

netto. Rasio ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

EAT 
ROI       = 

Total Assets 
x  100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Standar Interpretasi Ratio.  

 Menurut Sofyan Syafri Harahap ( 2004;301-309) adalah sebagai berikut : 

Jenis Rasio Standar Interpretasi Rasio 

1. Likuiditas  

    a. Current Ratio                       Lebih dari 100 % atau 1:1                                 

    b. Quick Ratio Tidak harus selalu 100 % atau 1:1 

2. Solvabilitas  

    a. Total Debt To Total Assets
Lebih dari 100 % atau 1:1 atau jumlah aktiva 
harus lebih besar dibandingkan dengan total 
kewajibannya. 

   b. Total Debt To Total Equity 
Tidak harus selalu 100% atau 1:1 atau juga 
semakin kecil jumlah rasio ini maka semakin 
baik. 

3. Aktivitas  

   a. Inventory Turnover 
Semakin besar jumlah rasio maka semakin 
baik karena dianggap kegiatan penjualan 
berjalan cepat. 

  b. Receivable Turnover 
Semakin besar jumlah rasio yang dihasilkan 
maka semakin baik perusahaan dalam 
melakukan penagihan. 

  c. Total Asset Turnover Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik 
perputaran aktiva di perusahaan. 

4. Rentabilitas  

   a. Gross Profit Margin   
Semakin besar jumlah rasio maka semakin 
baik perusahaan dalam memperoleh laba 
bruto. 

  b. Net Profit Margin  Semakin besar jumlah rasio maka baik bagi 
perusahaan dalam memperoleh laba bersih. 

  c. Return On Investment  Semakin besar jumlah rasio yang dihasilkan, 
maka semakin baik.  


