BAB II
BAHAN RUJUKAN

2.1

Laporan Keuangan

2.1.1

Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui posisi

keuangan suatu perusahaan serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut pada
suatu periode akuntansi tertentu.
Menurut Dasono dan Ashari (2005;4) dalam buku Pedoman Praktis
Memahami Laporan Keuangan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan
keuangan adalah:
“Hasil dari proses akuntansi. Laporan keuangan menunjukan posisi
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode. Selain itu,
laporan keuangan juga menunjukan kinerja keuangan perusahaan yang
ditunjukan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ”.
Sedangkan menurut IAI (2007;01.1-2) dalam Standar Akuntansi Keuangan,
laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut :
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam
berbagai cara, 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 industri dan geografis serta pengungkapan
pengaruh perubahan harga”.
2.1.2

Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianti (2002;5) dalam buku Analisis

Laporan Keuangan mengemukakan bahwa:
“Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi”.

Sedangkan menurut Mamduh dan Abdul Halim (2007;62), tujuan dari laporan
keuangan adalah:
“Memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan
informasi yang lain, seperti informasi industri, kondisi ekonomi, bisa
memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan resiko
perusahaan”.
Dari semua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan
adalah memberikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi
keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai prospek dan resiko
perusahaan.

2.1.3

Pemakai Laporan keuangan
Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, adapun pihak-pihak yang menggunakan
laporan keuangan adalah:
1. Investor
Para investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil pengembangan
dari investasi yang dilakukannya, investor ini membutuhkan informasi untuk
membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi
tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.
2. Kreditor (pemberi pinjaman)
Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo.
4. Shareholder’s (para pemegang saham)
Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan
perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal
untuk business plan selanjutnya.

5. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup
perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan
atau bergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan
dengan alokasi sumberdaya dan aktivitas perusahaan berkaitan penetapan pajak dan
penyusunan statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi
mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, mereka juga tertarik pada informasi
yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam
memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
8. Masyarakat
Pemerintah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti
pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang
dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal, laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi perkembangan perusahaan
serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.4

Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Menurut Darsono dan Ashari (2005;17-18) dalam buku Pedoman Praktis

Memahami Laporan Keuangan, berpendapat bahwa laporan keuangan terdiri dari
Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Aliran Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta
Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.4.1 Neraca
Menurut S. Munawir (2004;13) neraca didefinisikan sebagai berikut:
“Laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu
perusahaan pada saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk
menunjukan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal
tertentu”.

Sedangkan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;17) pengertian dari
neraca adalah:
“ Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat
tertentu, neraca mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu aktiva,
kewajiban, dan ekuitas”.
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa neraca adalah laporan
yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal, yang menggambarkan posisi
keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian
utama, yaitu:

1. Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan, dapat
digolongkan menjadi:
•

Aktiva Lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan
akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang, misalnya:
o Kas
Merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai
aktivitas perusahaan.
o Investasi Jangka Pendek
Merupakan investasi yang sifatnya jangka pendek dengan
maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara
belum dibutuhkan dalam operasi.
o Piutang Wesel
Merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang
dinyatakan dalam suatu surat bernama wesel.
o Piutang Dagang
Merupakan tagihan kepada pihak lain sebagai akibat adanya
penjualan barang/jasa secara kredit.
o Persediaan
Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksudkan dengan
persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan
yang sampai tanggal neraca masih digudang/belum terjual.

o Penghasilan Yang Masih Harus Diterima
Merupakan penghasilan yang masih harus diterima, tetapi belum
diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
o Biaya Dibayar Dimuka
Merupakan pengeluaran untuk penggunaan jasa pihak lain,
tetapi jasa tersebut belum dinikmati oleh perusahaan.
o dsb.
•

Investasi Jangka Panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau
untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari
setahun, misalnya:
o Saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada
perusahaan lain.
o Aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha
perusahaan apapun.
o Investasi dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai
tujuan tertentu.

•

Aktiva Tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik,
digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak untuk dijual), dan
memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, misalnya:
o Tanah
o Bangunan
o Mesin
o Inventaris
o Kendaraan
o Perlengkapan
o dsb.

•

Aktiva Tidak Berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai substansi
fisik dan biasanya berupa hak istimewa yang memberikan manfaat
ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun,
misalnya:

o Hak Paten
o Goodwill
o Hak Cipta
o Merk Dagang
o dsb.
•

Aktiva Lain-Lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukan kedalam
salah satu dari golongan diatas, misalnya:
o Gedung Dalam Proses
o Tanah Dalam Penyelesaian
o dsb.

2. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan, dapat digolongkan menjadi:
•

Kewajiban Lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya akan
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam kurun
waktu satu tahun atau kurang, misalnya:
o Utang Dagang
Merupakan utang yang timbul karena adanya pembelian barang
dagangan secara kredit.
o Utang Wesel
Merupakan utang yang disertai dengan janji tertulis, untuk
melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu
dimasa yang akan datang.
o Utang Pajak
Merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas negara baik
pajak perusahaan maupun pajak pendapatan karyawan.
o Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Merupakan biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum
dilakukan pembayarannya.
o Penghasilan Diterima Dimuka
Merupakan penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang
belum direalisir.

•

Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya
akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam
kurun waktu lebih dari satu tahun, misalnya:
o Utang Obligasi
o Utang Hipotik
o dsb.

3. Ekuitas, yakni bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih
antara aktiva dan kewajiban yang ada, dapat digolongkan menjadi:
•

Ekuitas Yang Berasal Dari Setoran Pemilik, misalnya modal saham.

•

Ekuitas Yang Berasal Dari Hasil Operasi, yaitu laba yang tidak
dibagikan kepada para pemilik, misalnya saldo laba.

2.1.4.2 Laporan Laba Rugi
Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007;19) dalam buku Financial
Statement Analysis edisi ke-9 laporan laba rugi didefinisikan sebagai berikut:
“An income satatement measures a company’s financial performance, it is
representation of the operating activities of company. The income statement
provides details of revenues, expenses, gains, and losses of company for a time
period ”.
Kutipan diatas kurang lebih memiliki pengertian bahwa laporan laba rugi
digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, laporan laba rugi mencerminkan
aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi terdiri atas penghasilan, biaya, laba rugi
yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.
Sedangkan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;16) laporan laba
rugi didefinisikan sebagai berikut:
“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan
(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode
tertentu”.
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi
adalah laporan mengenai aktivitas operasi perusahaan yang terdiri dari penghasilan,
biaya, laba rugi yang diperoleh perusahaan, yang menggambarkan kinerja perusahaan

pada periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba
rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prisip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah
sebagai berikut:

1. Bagian yang pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha
pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan pelayanan
jasa) diikuti dengan harga pokok dari barang/jasa yang dijual, sehingga
diperoleh laba kotor.
2. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya
penjualan dan biaya umum atau administrasi.
3. Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok
perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi diluar usaha pokok
perusahaan.
4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi atas kejadian luar biasa, sehingga
akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

2.1.4.3 Laporan Aliran Kas
Mamduh dan Abdul Halim (2007;58) dalam buku Analisis Laporan
Keuangan mendefinisikan laporan aliran kas sebagai:
“Laporan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan
pembayaran kas perusahaan, serta memberikan informasi mengenai efek
kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama
periode tertentu”.
2.1.4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Darsono dan Ashari (2005;24) mendefinisikan laporan perubahan ekuitas
sebagai:
“Laporan yang menjelaskan perubahan modal, laba ditahan,
agio/disagio, laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak si
pemilik yang melekat pada perusahaan. Istilah ditahan berkonotasi
negatif, dalam hal ini artinya masih belum dibagikan”.

Sedangkan menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007;20) laporan
perubahan ekuitas atau statement of shareholders’ equity adalah:
“Statement that useful in identifying reasons for changes in equity
holders’ claims on the assets of a company”
Kutipan diatas memiliki pengertian bahwa laporan perubahan ekuitas adalah
laporan yang berguna untuk mengidentifikasi alasan-alasan dibalik perubahan ekuitas
atau pengakuan atas suatu asset pada perusahaan.
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan
perbahan ekuitas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai aktivitas
perubahan-perubahan ekuitas perusahaan.

2.1.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Darsono dan Ashari (2005;25) menerangkan bahwa catatan atas laporan
keuangan merupakan:
“Penjelasan tentang perusahaan, kebijakan akuntansi yang dianut,
dan penjelasan tiaap-tiap akun neraca dan laba rugi. Bilamana
penjelasan tiap akun neraca dan laba rugi masih perlu dirici, maka
dijabarkan dalam lampiran”.
2.1.5 Bentuk Laporan Keuangan
2.1.5.1 Bentuk Neraca
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;18) neraca dapat
disajikan kedalam dua bentuk, yaitu:
1. Rekening (Skontro)
Pada bentuk ini, unsur aktiva disajikan pada sisi kiri (debit), sedangkan unsur
kewajiban dan ekuitas disajikan pada sisi kanan (kredit).

Contoh Bentuk Rekening:
PT.XYZ
Neraca
Per 31 Desember 200X
(Bentuk Rekening)

AKTIVA

PASIVA

Aktiva Lancar

xxx

Kewajiban Lancar

Investasi Jangka Panjang

xxx

Kewajiban Jangka Panjang xxx

Aktiva Tetap

xxx

Aktiva Tak Berwujud

xxx

Modal Saham

xxx

Aktiva Lain-Lain

xxx

Saldo Laba

xxx

TOTAL AKTIVA

xxx

xxx

TOTAL KEWAJIBAN

xxx

TOTAL EKUITAS

xxx

KEWAJIBAN & EKUITAS

xxx

2. Laporan (Stafel)
Pada bentuk ini baik aktiva, kewajiban, maupun ekuitas disajikan secara urut
dari atas kebawah, yang dimulai dari aktiva, kewajiban, dan terakhir ekuitas.
Contoh Bentuk Laporan:
PT. XYZ
Neraca
Per 31 Desember 200X
(Bentuk Laporan)
AKTIVA
Aktiva Lancar:
Kas

xxx

Investasi Jangka Panjang

xxx

Piutang Wesel

xxx

Persediaan

xxx

TOTAL AKTIVA LANCAR
Investasi Jangka Panjang
Aktiva Tetap:

xxx
xxx

Tanah

xxx

Bangunan

xxx

Mesin

xxx

Akumulasi Depresiasi

(xxx)

TOTAL AKTIVA TETAP

xxx

Aktiva Tak Berwujud:
Hak Paten

xxx

Goodwill

xxx

TOTAL AKTIVA TAK BERWUJUD

xxx

Aktiva Lain-Lain

xxx

TOTAL AKTIVA

xxx

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban Lancar:
Utang Dagang

xxx

Utang Wesel

xxx

Utang Gaji dan Upah

xxx

Utang Pajak

xxx

Kewajiban Jangka Panjang

xxx
xxx

TOTAL KEWAJIBAN

xxx

Ekuitas:
Modal

xxx

Saldo laba

xxx

TOTAL EKUITAS

xxx

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

xxx

2.1.5.2 Bentuk Laporan Laba Rugi
Menurut S. Munawir (2004;26-27) laporan laba rugi dapat disajikan
kedalam bentuk:
1. Single Step
Bentuk yang 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.

Contoh bentuk Single Step:
PT. XYZ
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 200X
(Single Step)
Penghasilan Pokok (Operating Revenue)

xxx

Penghasilan Non-Operasional

xxx

Penghasilan Insidentil

xxx

Total Penghasilan

xxx

Harga Pokok Dijual

xxx

Biaya Operasional

xxx

Biaya Non-Operasional

xxx

Kerugian Insidentil

xxx

Total Biaya

xxx

Pendapatan Bersih

xxx

2. Bentuk Multiple Step
bentuk ini memberlakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip
yang digunakan secara umum, dimulai dari pendapatan yang berkaitan langsung
dengan operasi perusahaan, kemudian biaya-biaya operasional, diikuti pendapatan
dan biaya non-operasional.
Contoh bentuk Multiple Step:
PT. XYZ
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 200X
(Multiple Step)

Penjualan Bruto
Potongan/Retur Penjualan

xxx
(xxx)

Penjualan Netto

xxx

Harga Pokok Penjualan

xxx

Laba Penjualan

xxx

Biaya-Biaya Operasi:
Biaya Penjualan

xxx

Biaya Umum dan Administrasi

xxx

(xxx)

Laba Bersih Operasionil

xxx

Penghasilan dan Biaya Non-Operasionil:
Penghasilan

xxx

Biaya

xxx

Rugi/Laba Insidentil

xxx

Pendapatan Netto sebelum Pajak

xxx

2.1.6 Sifat dan Keterbatasan laporan Keuangan
Menurut S. Munawir (2004;6-10) laporan keuangan bersifat historis,
dengan sifat yang demikian itu maka laporan keuangan tidak dapat
mencerminkan

posisi

keuangan

dari

suatu

perusahaan

dalam kondisi

perekonomian yang paling akhir. Dengan memerhatikan sifat laporan keuangan
tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai
beberapa keterbarasan antara lain:
1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan
laporan yang final, karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang
dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukan nilai likuiditas atau
realisasi.
2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan dengan standar
nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena angka yang
tercantum didalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang
belum tentu sama dengan harga pasar.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan
atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli
uang

tersebut

semakin

menurun,

jika

suatu

analisa

dengan

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian
terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru.
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.

2.2

Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan
laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu
kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia kata analisis didefinisikan sebagai berikut:
“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.
Berdasarkan definisi diatas Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;52)
menafsirkan analisis laporan keuangan sebagai:
“Suatu proses untuk membedah 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 diterjemahkan oleh Dwi
Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;52) dalam buku Analisis Laporan Keuangan
berpendapat bahwa:
“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh
pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan
utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin
mengenai kondisi dan kinerja perusahaaan pada masa mendatang”.

Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007;12) dalam buku Financial Statement
Analysis edisi ke-9 berpendapat:
“Financial analysis is the use of financial statements to analyze a
company’s financial positon and performance, and to assess future
financial performance”.
Pendapat diatas memiliki pengertian bahwa analisa keuangan adalah penggunaan
laporan keuangan untuk menganalisa posisi dan kinerja perusahaan, serta untuk
kepentingan kinerja keuangan dimasa depan.
Dari semua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisa laporan keuangan
adalah proses penelaahan dan pemahaman yang baik dan tepat dalam mengevaluasi posisi
keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan
untuk menentukan estimasi dan prediksi mengenai kondisi dan kinerja perusahaaan pada
masa mendatang.

2.2.2

Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Mamduh dan Abdul Halim (2007;6-9) dalam buku Analisis Laporan

Keuangan memaparkan beberapa tujuan analisis laporan keuangan, antara lain:

1.

Investasi Pada Saham
Investor atau calon investor akan tertarik berinvestasi pada perusahaaan
dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk masa-masa mendatang
relatif terhadap resiko perusahaan tersebut.

2. Pemberian Kredit
Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan
perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga
yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Pihak pemberi pinjaman (kreditor)
memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut.
Pihak peminjam juga harus memperoleh kembali pinjaman pokoknya.
3. Kesehatan Pemasok (Supplier)
Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa
bertahan terus. Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier juga akan
bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan supplier.

4. Kesehatan Pelanggan (Customer)
Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan,
maka perusahaan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan
pelanggan.
5. Kesehatan Perusahaan Ditinjau Dari Karyawan
Karyawan atau calon karyawan barangkali akan tertarik menganalisis
keuangan perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan atau perusahaan
yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus.
6. Pemerintah
Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan
besarnya pajak yang dibayarkan, atau menentukan tingkat keuntungan yang
wajar bagi suatu industri.
7.

Analisis Internal
Pihak internal perusahaan sendiri (seperti pihak manajemen) akan
memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk
menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan.

8.

Analisis Pesaing
Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan
sejauh mana kekuatan keuangan pesaing.

9.

Penilaian Kerusakan
Analisis keuangan bisa dipakai oleh pihak asuransi untuk menentukan
besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan.

2.2.3

Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

2.2.3.1 Metode Analisis Laporan Keuangan
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;54-55) metode analisis laporan
keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1.

Metode Analisis Horizontal (dinamis)
Metode ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara
membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga
dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode

analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk
periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini
bergerak dari tahun ketahun (periode).
2.

Metode Analisis Vertikal (statis)
Metode ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis
laporan

keuangan

pada

tahun

(periode)

tertentu,

yaitu

dengan

membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan
yang sama untuk tahun (periode) yang sama. Oleh karena membandingkan
antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang sama,
maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis karena metode ini hanya
membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama.

2.2.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan
Menurut S. Munawir (2004;36-37) teknik analisis yang biasa digunakan
dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1.

Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah teknik analisis dengan
cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih,
untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana
yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

2.

Analisis Trend (trend percentage analysis), adalah teknik analisis untuk
mengetahui tendensi daripada keadaan keuangan perusahaan, apakah
menunjukan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun.

3.

Laporan Prosentase Per-komponen (common size statement), adalah
teknik analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing
aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalan
dan komposisi pada laba rugi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

4.

Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah teknik 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 teknik 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 teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pospos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau
kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut.

7.

Analisis Perubahan laba Kotor (gross profit analysis), adalah teknik
analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu
perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu
periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

8.

Analisis Break Even, adalah teknik analisis untuk menentukan tingkat
penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut
tidak menderita kerugian.

2.2.4

Analisis Common Size

2.2.4.1 Pengertian Analisis Common Size
S. Munawir (2004;37) mendefinisikan analisis common size sebagai:
“Suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masingmasing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur
permodalannya dan komposisi pada laba rugi dihubungkan dengan jumlah
penjualaannya”.
Sedangkan Mamduh dan Abdul Halim (2007;70) berpendapat bahwa:
“Analisis common size merupakan analisis yang disusun dengan jalan
menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan rugi-laba dan neraca menjadi
proporsi dari total penjualan (untuk laporan rugi-laba) atau dari total
aktiva (untuk neraca)”
2.2.4.2 Kegunaan Analisis Common Size
Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007;27) mengemukakan:
“Common Size financial statement analysis is useful in understanding the
internal make up of financial statement”.
Kutipan diatas memiliki pengertian, analisis common size bermanfaat untuk
memahami komposisi laporan keuangan internal.

Dalam menganalisis neraca, analisis common size ditekankan pada dua faktor,
yakni:

1. Sumber dana, termasuk didalamnya distribusi pendanaan pada kewajiban
lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.
2. Komposisi asset, termasuk didalamnya nilai tiap-tiap pos aktiva lancar dan
aktiva tidak lancar.
Analisis common size pada laba rugi menggambarkan hubungan semua
item laporan laba rugi terhadap penjualan, hal ini berfungsi untuk mengetahui
perubahan komposisi laba rugi sebagai efek dari penjualan.

2.2.4.3 Konsep Perhitungan Analisis Common Size
Menurut S. munawir (2004;59) metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah
dalam suatu laporan keuangan menjadi prosentase-prosentase dapat dilakukan sebagai
berikut:

1. Nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan netto masing-masing
dengan 100%.
2. Hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut
dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan
total aktivanya, jumlah rupiah masing-masing pos pasiva dengan total
pasivanya, dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan nettonya
dikalikan 100%.
Rumus:
1. Common size neraca:
1.

2.

x 100%
x 100%

2. Common size laba rugi:
1.

x 100%

2.2.4.4 Evaluasi Terhadap Hasil Analisis Common Size
Suatu analisis pasti selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula yang
terjadi pada analisis common size. Berikut ini beberapa evaluasi atas hasil analisis
common size menurut S. Munawir:
1. Laporan dengan prosentase per-komponen menunjukan prosentase dari total

aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Akan
dapat diketahui apakah investasi kita dalam sesuatu aktiva telah melebihi
batas-batas yang umum berlaku (over investment) atau justru masih terlalu
kecil (under investment), dengan demikian untuk periode berikutnya kita dapat
mengambil kebijakan yang perlu, agar investasi kita dalam sesuatu aktiva
tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar.
2. Laporan dengan cara ini juga menunjukan distribusi daripada hutang dan

modal, jadi menunjukan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan
dalam aktiva tersebut. Study tentang ini akan menunjukan sumber mana yang
merupakan sumber pokok pembelanjaan perusahaan, juga akan menunjukan
sampai seberapa jauh perusahaan menggunakan kemampuannya untuk
memperoleh kredit dari pihak luar, karena dari itu juga dapat diduga/diketahui
berapa besarnya margin of safety yang dimiliki oleh para kreditor.
3. Prosentase per-komponen yang terdapat dalam neraca merupakan prosentase

per-komponen tehadap total aktiva, sehingga perbandingan secara horizontal
dari tahun ke tahun hanya akan menunjukan trend secara absolut. Perubahan
ini dapat dilihat kalau dikembalikan pada data absolutnya. Jadi common size
hanyalah menunjukan trend daripada hubungan dan tidak menunjukan
perubahan absolut yang terjadi.
4. Laporan common size dalam hubungannya dengan laporan laba rugi,

menunjukan jumlah atau prosentase dari penjualan netto atau net sales yang
diserap tiap-tiap individu biaya dan prosentase yang masih tersedia untuk

income. Oleh karena itu common size banyak digunakan oleh perusahaan
dalam hubungannya dengan laporan laba rugi, karena adanya hubungan yang
erat antara penjualan, harga pokok, dan biaya operasi, sedangkan untuk neraca
tidak banyak digunakan

2.2.4.5 Contoh Kasus Analisis Common Size
1.

Common size neraca
PT. XYZ
Neraca Komparatif Dalam Common Size
Per 31 Desember 2007 dan 2008
(Dalam Ribuan Rupiah)
Akun

2007
Neraca

2008

Common Size

Neraca

Common Size

Kas

1.300

09,29

1.200

07,50

Piutang Dagang

1.200

08,57

1.000

06,25

Persediaan

2.200

15,71

2.600

16,25

Tanah

2.300

16,43

3.700

23,13

Gedung

4.000

28,57

4.000

25,00

Mesin

4.000

28,57

5.000

31,25

Akum. Depresiasi

(1.000)

(7,14)

(1.500)

(9,348)

Total Aktiva

14.000

100%

16.000

100%

Utang lancar

2.500

17,86

2.200

13,75

Utang Jk. Panjang

4.500

32,14

6.000

37,50

Modal

7.000

50,00

7.800

48,75

14.000

100%

16.000

100%

Total Utang & Modal

Pos-pos didalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva,
masing-masing kategori ini (total aktiva dan total pasiva) dinyatakan sebesar
100%, sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing
kategori dinyatakan dalam prosentase atas dasar total aktiva atau pasiva
(kategori).

Contoh analisis common size pada kas:

=

x 100%

=

x 100%

= 9,29%
•

Ini berarti bahwa saldo kas pada tanggal 31desember 2007 sebesar
9,29 dari jumlah aktiva akhir tahun, atau setiap Rp 1,- aktiva
diinvestasikan dalam bentuk kas sebesar Rp 0,929.

2.

Common size laba rugi
PT. XYZ
Laporan Laba Rugi Komparatif Dalam Common Size
Periode 31 Desember 2007 dan 2008
(Dalam Ribuan Rupiah)
Akun

2007
Laba Rugi

Penghasilan

2008

Common Size

Laba Rugi

Common Size

150.000

100,00

200.000

100,00

50.000

33,33

60.000

30,00

Laba Kotor

100.000

66.67

140.000

70,00

Biaya Pemasaran

(25.000)

16,67

(34.000)

(17,00)

Biaya Administrasi

(20.000)

13,33

(28.000)

(14,00)

Biaya Bunga

(10.000)

6,67

(14.000)

(07,00)

Laba Sebelum Pajak

45.000

30,00

64.000

32,00

Pajak (15%)

(6.750)

04,59

(9.600)

04,80

Laba Bersih

38.250

25,50

54.400

27,20

Harga Pokok Penjualan

Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam common size atas dasar total
penghasilan (total penghasilan dinyatakan sebesar 100%).
Contoh analisis common size pada harga pokok penjualan:
=

x 100%

=

x 100%

= 33,33%
•

Ini berarti bahwa harga pokok penjualan tahun 2007 adalah sebesar
33,33% dari penjualan tahun 2007, atau setiap Rp 1,- penjualan maka
sebesar

Rp

0,33

terserap

dalam

harga

pokok

penjualan

