
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Akuntansi  

Menurut Warren (2009: 9), pengertian akuntansi adalah: 

“Sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku 

kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” 

Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam 

perusahaan melalui proses sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan; 

2. Menilai kebutuan pemangku kepentingan; 

3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan; 

4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan; 

dan 

5. Menyiapkan laporanakuntansi bagi para pemangku kepentingan. 

Akuntansi saat ini telah berkembang sangat pesat sejalan dengan 

perkembangan 

teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Bidang-bidang akuntansi yang penting akan 

diuraikan seperti berikut dibawah ini: 

1. Akuntansi Umum dan Keuangan (General Accounting / Financial 

Accounting) 

Bidang akuntansi yang secara menyeluruh mencakup fungsi-fungsi pencatatan 

transaksi-transaksi serta menyusun laporan keuangan dari catatan-catatan 

tersebut. 

2. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 

Merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, 

menganalisis, mengawasi dan melaporkan kepada manajemen persoalan-

persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi 

biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya. 

 



3. Akuntansi Pemerintahan (Govermental Accounting) 

Merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-

lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk 

menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan 

pengeluaran dana. 

4. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) 

Akuntansi Manajemen menggunakan data historis maupun data taksiran untuk 

membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan 

operasional mendatang. Bidang ini mengolah kasus-kasus khusus yang 

dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. 

5. Pemeriksaan Akuntan (Auditing) 

Merupakan bidang dalam aktivitas akuntansi yaitu pemeriksaan secara bebas 

atas laporan keuangan dari perusahaan. Ini merupakan bidang pekerjaan 

akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan dan kemudian memberikan 

penilaiannya dan pendapatnya mengenai kelayakan dan kewajaran laporan 

tersebut. Unsur penting dari kelayakan dan kewajaran tersebut adalah 

menyangkut prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterima umum. 

6. Akuntansi Lembaga Nirlaba (non profit motive organization) 

Akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan 

pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya, 

seperti : yayasan, lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan 

dan lembaga sosial lainnya. Unsur penting dari akuntasi ini adalah system 

akuntansi yang menjamin pihak manajemen akan adanya kecocokan dengan 

batasan-batasan dan persyaratan lainnya yang digariskan oleh Undang-

Undang, oleh lembaga-lembaga lain, atau oleh individu-individu yang menjadi 

donor. 

 

 

 

 

 



2.2 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. 

 

2.2.1 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. 

Menurut pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia No. I (2009; 1) 

Pengertian laporan keuangan adalah:  

“Laporan Keuangan adalah proses pelaporan keuangan. Laporan 

Keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, 

misalnya sebagai laporan arus kas (dana), catatan 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”. 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat untuk menginformasikan informasi keuangan 

perusahaan pada periode tertentu yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Perubahan Ekuitas atau Laporan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, 

Laporan Arus Kas, serta Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

2.2.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009;1.2) laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 

 “1. Neraca (Balance Sheet), 

  2. Laporan laba rugi (Income Statement), 

  3. Laporan perubahan ekuitas (Statement of Changes in Equity) 

  4. Laporan arus kas (Statement of Cash Flows) 

  5. Catatan atas laporan keuangan (Notes to the Financial Statements) 

 Komponen-komponen dari laporan keuangan diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

2.2.2.1 Neraca 

 Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal 

dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi, tujuan neraca adalah untuk 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, 

biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu 

akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan 

Balance Sheet. 

Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

komponen yang ada di neraca. Menurut Kasmir (2008: 8), secara lengkap 

informasi yang disajikan dalam neraca meliputi: 



1. Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki; 

2. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva; 

3. Jenis-jenis kewajiban atau hutang (liability); 

4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban; 

5. Jenis-jenis modal (equity); 

6. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal 

Menurut Keiso  (2011: 173), komponen dalam penyusunan penyajian 

neraca adalah sebagai berikut:  

1.“Aset 

2.Kewajiban  

3.Ekuitas” 

Aset merupakan harta atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang 

memiliki manfaat baik jangka pendek (kurang dari 1 tahun) maupun jangka 

panjang, berwujud atau tidak berwujud dan yang belum digunakan dalam operasi 

perusahaan namun masih dimiliki oleh perusahaan. 

Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari masa 

lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 

 Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban. 

Bentuk Neraca 

 Menurut Donald E. Keiso, Terry D Warfield dan Jerry J. Weygand 

(2011:183) mengatakan bahwa bentuk atau susunan dari neraca tidak ada 

kereragaman di antara perusahaan-perusahaan, tergantung pada tujuan-tujuan 

yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai 

berikut : 



1. Bentuk Skontro (Account Form), dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/ 

debet dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/ kredit. Berikut contoh 

dari neraca yang berbentuk skontro 

Tabel 2.1 

Contoh Neraca bentuk Skontro 

PT. XYZ 
NERACA 

Per 31 Desember xxxx 

AKTIVA     PASSIVA 
Aktiva Lancar          Hutang Lancar      
  Kas     xxx       Hutang Usaha  xxx    
  Surat Berharga    xxx       Wesel Bayar  xxx    

  Piutang     xxx       
Biaya yang masih 
harus dibayar xxx    

  
Persediaan Barang 
Dagang  xxx       

Hutang Pajak 
Pendapatan xxx    

  
Penghasilan yang masih 
harus diterima  xxx       

Pajak Buruh yang 
belum disetor xxx    

  Persekot Biaya    xxx       
penerimaan di 
muka  xxx    

  Investasi    xxx       Persekot Biaya  xxx    

  Jumlah Aktiva Lancar    xxx      
Jumlah Hutang 
Lancar  Xxx   

                     

Investasi           
Hutang Jangka 
Panjang     

  Saham PT. XYZ     xxx      Hutang Hipotik  xxx    
              Hutang Obligasi  xxx    

Aktiva Tidak Lancar          
hutang Jangka 
Panjang  Xxx   

  Tanah     xxx        
Jumlah 
Hutang   xxx 

  Bangunan    xxx               

  
Akum. Peny. 
Bangunan  (xxx) xxx      Modal       

  Mesin    xxx        Modal Saham  xxx    
  Akum. Peny. Mesin  (xxx) xxx       Saldo laba  xxx    

  Peralatan   xxx        
Cadangan 
Pelunasan Obligasi xxx    

  Akum. Peny. Peralatan  (xxx) xxx        
Jumlah 
Modal   xxx 

  
Jumlah Aktiva Tidak 
Lancar   xxx             

                     
  Total Aktiva     xxx      Total Passiva    xxx 

                                  



2. Bentuk vertikal, dalam bentuk ini semua aktiva tampak di bagian atas yang 

selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta 

modal. Berikut contoh bentuk neraca vertikal : 

Tabel 2.2 

Contoh Neraca bentuk Vertikal 

PT. XYZ 

Neraca 

Per 31 Desember xxxx 

           

AKTIVA 

Aktiva Lancar        

  Kas     xxx    

  surat Berharga    xxx    

  Piutang     xxx    

  Persediaan Barang Dagang   xxx    

  Penghasilan yang masih harus diterima  xxx    

  Persekot Biaya    xxx    

  Investasi     xxx    

  Jumlah Aktiva Lancar     xxx   

           

Investasi         

  Saham PT. XYZ     xxx   

           

Aktiva Tidak Lancar        

  Tanah     xxx    

  Bangunan    xxx     

  Akum. Peny. Bangunan  (xxx) xxx    

  Mesin    xxx     

  Akum. Peny. Mesin   (xxx) xxx    

  Peralatan    xxx     

  Akum. Peny. Peralatan  (xxx) xxx    

  Jumlah Aktiva Tidak Lancar    xxx   

           

  Total Aktiva      xxx 

           

PASSIVA 

Hutang Lancar        

  Hutang Usaha   xxx     

  Wesel Bayar   xxx     

  Biaya yang masih harus dibayar  xxx     

  Hutang Pajak Pendapatan  xxx     

  Pajak Buruh yang belum disetor  xxx     

  penerimaan di muka   xxx     

  Persekot Biaya   xxx     

  Jumlah Hutang Lancar   xxx    



           

Hutang Jangka Panjang       

  Hutang Hipotik   xxx     

  Hutang Obligasi   xxx     

  hutang Jangka Panjang   xxx    

   Jumlah Hutang    xxx   

           

Modal         

  Modal Saham   xxx     

  Saldo Laba   xxx     

  Cadangan Pelunasan Obligasi  xxx     

   Jumlah Modal    xxx   

           

           

  Total Passiva      xxx 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang 

dikehendaki nampak lebih jelas.  

 

2.2.2.2  Laporan Laba Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba-rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba-rugi 

bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umum diterapkan adalah 

sebagai berikut : 

Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service) diikuti 

dengan harga pokok dari barang/ service yang dijual, sehingga diperoleh laba 

kotor 

Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari 

penjualan dan biaya umum/administrasi (operating expense). 

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

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

perusahaan (non opertaing/financial income and expense). 



Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental (extraordinary 

gain or loss) sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan 

Bentuk Laporan Laba-Rugi 

 Menurut Salim (2008;149) bentuk laporan laba rugi dapat berdasarkan :  

1. Lengkap atau tidaknya bahan yang dimasukkan di dalam laporan. Disini 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 

a. All Inclusive  yaitu menyajikan seluruh pendapatan, biaya dan laba rugi di 

luar usaha dan laba rugi luar biasa yang terjadi dalam suatu periode 

tertentu. 

b. Current Operating Performance  yaitu menyajikan pendapatan dan biaya 

yang bersifat reguler saja. 

2. Cara pengelompokkan penghasilan dan biaya, yaitu : 

a. Bentuk Langsung (Single Step Form) yaitu dengan menggabungkan semua 

penghasilan satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, 

sehingga untuk menghitung laba/rugi hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total biaya tetap terhadap total penghasilan. 

b. Bentuk Bertahap (Multiple Step Form) yaitu dengan melakukan 

pengelompokkan yang lebih teliti dan terinci sesuai dengan prinsip yang 

digunakan secara umum. 

3. Tingkat rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan, dapat dibedakan 

menjadi dua bentuk, yaitu : 

a. Luas/ mendetail adalah semua pos yang mengakibatkan laba atau rugi 

perusahaan harus tampak pada laporan dengan rincian mendetail. 

b. Singkat adalah dalam laporan hanya tampak kelompok-kelompok biaya dan 

kelompok penghasilan yang tidak terinci dalam pos yang tidak mendetail. 

Rincian dari kelompok tersebut dalam lampiran laporan laab rugi. 



Dalam kenyataannya, bentuk laporan ini tidak dapat dilukiskan secara murni, 

tetapi merupakan kombinasi antara :   

- All inclusive, multiple step dan terinci. 

- All Inclusive, single step dan singkat. 

Tabel 2.3 

Contoh  Laporan Laba Rugi Bentuk Multiple Step dan All Inclusive Concept 

PT.X 

Income Statement 

For The year Ended December, 31 20XX 

Sales                                                                                                                     xxx 

Sales Discount                                                                                        xxx 

Sales Return                                                                                            xxx 

xxx 

Net Sales                                                                                                               xxx 

Cost of Good Sold                                                                                                xxx 

Gross Profit on Sales         xxx 

Operating Expense  

Selling Expense                                                                                      xxx 

General and Administration Expense                                                     xxx 

xxx 

Operating Income              xxx 

Other Revenues and Gain 

Gain on Sale of Land                                                                              xxx 

Dividend Revenue xxx 

Royalty Revenue                                                                                     xxx 

xxx 

Other Expenses and Losses 

Interest Expense                                                                                    (xxx) 

xxx 

Income from Continuing Operation before income tax                       xxx  

Income Taxes                                                                                                   (xxx) 

Income from Continuing Operation                                                    xxx  

Discontinued Operation  

Income from Operation Discounted Division 

(Less Apllicable income tax of (xxx)) xxx 

Gain Disposal of Business Segment    xxx            xxx 

(Less Applicable Income Tax of (xxx)) 

Extraordinary 

Extraordinary gain 

Gain from Exchange of Foreign Currencies xxx 



Extraordinary loss 

Loss from Earthquake      xxx            xxx 

Cummulative Effect Changing Inventory Method (Net after tax) xxx 
    Net Income xxx 

Earning per Common Share : 

Income from Continuing Operation xxx 

Discontinued Operation xxx 

Extraordinary gain xxx 

Cummulative Effect Changing Inventory Method xxx 

Net Income xxx 

Sumber : Donald E. Keiso, Terry D Warfield dan Jerry J. Weygand 

(2008:144) 

Tabel 2.4 

Contoh  Laporan laba rugi bentuk single step dan all inclusive concept 

PT.X 

Income Statement 

For The year Ended December, 31 20XX 

Net Sales xxx 

Other Revenues and Gain xxx 

Total Revenues xxx 

Expense 

Cost of Good Sold xxx 

General and Administraton Expense xxx 

Interst Expense xxx 

Total Expense xxx 

Income from Continuing Operation before Income Tax xxx 

Income Taxes (xxx) 

Income from Continuing Operation xxx
 

Discontinued Operation  

Income from Operation Discounted Division 

(Less Apllicable income tax of (xxx)) xxx 

Gain Disposal of Business Segment    xxx            xxx 

(Less Applicable Income Tax of (xxx)) 

Extraordinary 

Extraordinary gain 

Gain from Exchange of Foreign Currencies xxx 

Extraordinary loss 



Loss from Earthquake      xxx            xxx 

Cummulative Effect Changing Inventory Method (Net after tax) xxx 
    Net Income xxx 

Earning per Common Share : 

Income from Continuing Operation xxx 

Discontinued Operation xxx 

Extraordinary gain xxx 

Cummulative Effect Changing Inventory Method xxx 

Net Income                                                                                                       xxx 

Sumber : Donald E. Keiso, Terry D Warfield dan Jerry J. Weygand 

(2008:132)  

Menurut Salim (2008:145-146) , isi laporan laba rugi bentuk multiple step 

dan all inclusive : 

1. Operation Section 

(Seksi Operasi) 

Suatu laporan atas pendapatan dan beban dari 

operasi utama perusahaan (seksi ini dapat atau 

tidak disajikan atas dasar per departemen) 

 a. Revenues/ Sales 

(penjualan/ 

pendapatan) 

Suatu subseksi yang menyajikan penjualan , 

potongan penjualan, retur penjualan, dan informasi 

lain yang berkaitan dan untuk memperoleh jumlah 

bersih dari penjualan. 

 b. Cost of Good Sold 

(Harga Pokok 

penjualan) 

Suatu subseksi yang menunjukkan harga pokok 

penjualan dari barang yang dijual untuk 

menghasilkan penjualan 

 c. Selling Expense 

(Beban Penjualan) 

Suatu subseksi yang menunjukkan beban-beban 

yang berasal  dari usaha perusahaan untuk 

melakukan penjualan. 

 d. General & 

Administration 

Expense (Beban 

Administrasi & umum) 

Suatu subseksi yang melaporkan beban-beban 

administrasi dan umum. 

2. Non Operating Section 

(Seksi bukan Operasi) 

Suatu laporan atas pendapatan dan beban dari 

operasi sekunder atau tambahan dari perusahaan 

yang bersangkutan. Selain itu keuntungan dan 

kerugian khusus yang tidak sering atau tidak biasa. 

Pada umumnya pos ini dibagi menjadi dua 

subseksi. 

 a. Other Revenues and 

Gains (Pendapatan dan 

Bagian ini biasanya mencakup pos-pos yang 

berhubungan dengan kegiatan tambahan 



 

Kentungan di Luar 

Usaha) 

perusahaan. Pendapatan di luar usaha berasal dari 

kegiatan finansial perusahaan. Contoh : 

pendapatan sewa, pendapatan bunga dan lain-lain. 

Laba di luar usaha berasal dari penjualan aktiva 

atau investasi. Contoh : keuntungan penjualan 

tanah.  

 b. Other Expense and 

Losses (Beban dan 

Kerugian di luar Usaha 

Bagian ini paralel dengan pendapatan dan 

keuntungan lain-lain, tapi hasil mengurangi laba 

operasi, bukan menambah. Beban di luar usaha 

berasal dari kegiatan finansial perusahaan. Contoh 

: beban sewa, beban bunga dan lain-lain. Rugi di 

luar usaha berasal dari penjualan aktiva atau 

investasi. Contoh : rugi penjualan tanah. 

3. Income Tax on 

Continuing Operations  

(Pajak Penghasilan 

atas Operasi yang 

Dilanjutkan) 

Menyajikan informasi mengenai jumlah pajak 

penghasilan yang menjadi beban perusahaan 

sebagai wajib pajak pada tahun pajak terkait. 

Jumlah PPh dapat dihitung berdasarkan laba 

menurut akuntansi atau laba kena pajak, dengan 

tarif sesuai undang-undang. Bila PPh dihitung 

menurut laba akuntansi, selisih perhitungannya 

dengan laba kena pajak harus dilaporkan dalam 

akun Deffered Income Tax. 

4. Discontinued 

Operations (Operasi 

yang Diberhentikan) 

Merupakan Keuntungan atau kerugian yang timbul 

dari penghentian suatu bagian dari suatu 

perusahaan 

5. Extra Ordinary Item 

(Pos-pos Luar Biasa) 

Merupakan keuntungan atau kerugian yang tidak 

biasa terjadi dan tidak sering terjadi yang 

jumlahnya cukup material. Contoh : laba akibat 

perubahan kurs mata uang asing. 

6. Cumulative Effects of 

Changes In Accounting 

Principle (Pengaruh 

Kumulatif dari 

Perubahan Akuntansi) 

Perubahan akuntansi terjadi manakala suatu 

prinsip akuntansi berbeda dengan yang digunakan 

sebelumnya. Perubahan akuntansi dapat berupa : 

a. Perubahan estimasi, contoh : perubahan 

umur aktiva. 

b. Perubahan prinsip akuntansi, contoh : dari 

metode FIFO ke LIFO. 

7. Earning Per Share 

(Laba per Lembar 

Saham) 

Dihitung dengan membagi laba operasi berlanjut 

serta dari setiap pos tidak biasa dan luar biasa 

dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham 

biasa yang beredar selama periode pelaporan. 



2.2.2.3  Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan 

merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan 

pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja 

selama periode tertentu dan perubahan unsur kerja selama periode yang 

bersangkutan.  

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009;1.13) dinyatakan bahwa: 

 “Perubahan Ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, 

kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan 

pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, 

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 

kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan”. 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya 

yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait; 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya; dan 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap 

perubahan. 

Bila telah membuat laporan perubahan ekuitas, maka laporan laba ditahan tidak 

perlu lagi 

 



2.2.2.4  Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang 

utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan 

informasi kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas 

operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen. 

 Laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan dasar. Laporan 

ini berguna bagi manajer dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam 

merencanakan aktivitas investasi serta pendanaan di masa depan. Laporan ini juga 

berguna bagi para investor, kreditor dan pihak-pihak lainnya dalam menilai 

potensi laba perusahaan. Selain itu, laporan ini juga menyediakan dasar untuk 

menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya yang jatuh tempo. 

 Menurut Keiso (2011: 191) laporan arus kas melaporkan arus kas melalui 

tiga jenis aktivitas : 

1. Arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating activities) adalah arus 

kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh-contoh transaksi 

semacam itu mencakup pembelian dan penjualan barang dagangan oleh 

pengecer atau peritel. 

2. Arus kas dari aktivitas investasi (cash flow from investing activities) adalah 

arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar. 

Contoh-contoh transaksi seperti itu meliputi penjualan dan pembelian aktiva 

tetap, seperti peralatan dan bangunan. 

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (cash flow from financing activities) adalah 

arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. 

Contoh-contoh transaksi itu meliputi penerbitan atau penarikan sekuritas atau 

efek ekuitas dan utang. 

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya disajikan terlebih dahulu, lalu 

diikuti dengan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Total arus 

kas bersih dari aktivitas tersebut merupakan kenaikan atau penurunan bersih kas, 

dan setelah itu saldokas pada akhir laporan arus kas sama dengan kas yang 

dilaporkan di neraca. 

 



1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas yang paling sering dan paling penting berkaitan dengan aktivitas 

operasi. Terdapat dua metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas 

operasi dalam laporan arus kas. Kedua metode itu adalah (1) metode langsung 

dan (2) metode tidak langsung. 

Metode langsung (direct method) melaporkan sumber kas operasi dan 

penggunaan kas operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima 

dari para pelanggan. Sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi 

kas yang dibayarkan pada pemasok atas barang dagangan dan jasa serta kas 

yang dibayarkan kepada pegawai sebagai gaji atau upah. Selisih antara 

penerimaan kas dan pembayaran kas dalam suatu operasi merupakan arus kas 

bersih aktivitas operasi. 

Keunggulan utama dari metode langsung adalah bahwa metode ini 

melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan 

utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan sering kali tidak mudah didapat 

dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. 

Metode tidak langsung (indirect method) melaporkan arus kas 

operasiyang dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan 

pendapatan serta beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran 

kas. Dengan kata lain, laba bersih akrual disesuaikan untuk menentukan jumlah 

bersih arus kas dari aktivitas operasi. 

Keunggulan utama dari metode tidak langsung adalah bahwa metode ini 

memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas 

operasi. Dalam hal ini, metode tersebut menunjukkan hubungan antara laporan 

laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Karena datanya dapat tersedia dengan 

segera, maka metode tidak langsung umumnya lebih mudah dibandingkan 

dengan metode langsung. 

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas masuk dari aktivitas investasi umumnya berasal dari penjualan 

aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak berwujud. Arus kas keluar umumnya 



meliputi pembayaran untuk memperoleh aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak 

berwujud. 

Arus kas dari aktivitas investasi dilaporkan pada laporan arus kas dengan 

cara mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk. Setelah itu, baru disajikan 

arus kas keluar. Jika arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar, maka arus 

kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi (net cash flow provided by 

investing activities) dilaporkan. Jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas 

keluar, maka arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (net 

cash flow used for investing activities) dilaporkan  

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan biasanya berasal dari penerbitan 

sekuritas utang atau sekuritas ekuitas. Contoh arus kas masuk seperti ini meliputi 

penerbitan obligasi, wesel bayar, serta saham preferen dan saham biasa. Arus kas 

keluar dari aktivitas pendanaan meliputi pembayaran dividen tunai, pembayaran 

utang, dan pembelian saham yang diperoleh kembali (saham treasury). 

Arus kas dari aktivitas pendanaan dilaporkan dalam laporan arus kas 

dengan mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, setelah itu baru arus kas 

keluar.jika arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar, maka arus kas bersih 

yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan (net cash flow provided by financing 

activities) Jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar, maka arus kas 

bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (net cash flow used for  

financing activities) dilaporkan. 

 

2.2.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009;1.13) menyatakan bahwa : 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 

seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan 

keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan dalam Pernyataan Akuntansi Keuangan serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar”. 



Catatan laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan 

dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, maka catatan 

atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut : 

a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi 

yang diterapkan. 

b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuangan. 

c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Terdapat unsur-unsur dalam laporan keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009; 9), menyebutkan unsur-unsur yang 

berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah : 

 “a. Aset 

   b. Kewajiban 

   c. Ekuitas”. 

 Sedangkan unsur langsung yang berkaitan dengan pengukuran penghasilan 

laba bersih menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;13), adalah : 

 “a. Penghasilan 

   b. Beban”. 



 Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh perusahaan. Artinya manfaat-manfaat ekonomis yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang merupakan hasil transaksi-transaksi di 

masa lalu. 

 Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari masa 

lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 

 Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban. 

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. 

Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. 

 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, paragraph 12-14, IAI (2009:3): 

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. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan. 



Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber 

daya yang telah dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang 

telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan, manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup 

keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau 

keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi  mengenai entitas yang meliputi: 

a. Aset; 

b. Liabilitas; 

c. Ekuitas; 

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik;dan 

f. Arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

 Selain tujuan tersebut, akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan 

memenuhi karakteristik kuantitatif seperti: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 



membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi harus memiliki 

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

d. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

 

2.2.5 Para Pengguna Informasi Laporan Keuangan 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2009;2) bahwa : 

“Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.” 

Para pengguna laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Investor 

Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada imformasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi 

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. 

 

 

 

c. Pemberi pinjaman 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur 

kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan 

hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun pandapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 



yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal beresiko, maka ketentuan 

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterabatasan 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 Laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam kas perusahaan 

maupun disimpan didalam Bank, jumlah piutang, persediaan barang 

dagang, hutang maupun jumlah aktiva tetap. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi (Accounting 

Conventional and Postulate) 

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi berarti 

data yang telah dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim 

(General Accepted Accounting Principle), hal ini dilakukan dengan tujuan 

memudahkan pencatatan.  

 

 



3. Pendapat Pribadi (Personal Judgment) 

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 Laporan keuangan di atas, maka Laporan keuangan pun 

memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu meruapak 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 yan 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 mengahadapi ketidakpastian. 

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

pemakai diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan utnuk 

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), 

(substance over form) 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 



2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi 

para analis untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari 

perusahaan. Manajemen perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan dari perusahaan yang dipimpinnya. Dengan mengadakan analisis 

laporan keuangan dari perusahaannya, manajer akan dapat mengetahui keadaan 

dan perkembangan keuangan perusahaannya, dan akan dapat diketahui hasil-hasil 

keuangan yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang 

berjalan. Dengan mengadakan analisis data keuangan dari tahun-tahun yang lalu, 

dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang telah 

dianggap cukup baik. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan, 

diusahakan agar dalam penyusunan rencana untuk tahun-tahun yang akan datang 

kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Hasil-hasil yang dianggap sudah 

cukup baik di waktu-waktu yang lampau harus dipertahankan untuk waktu-waktu 

mendatang. 

 Selain manajemen perusahaan, para kreditur pun berkepentingan terhadap 

laporan keuangan dari perusahaan yang telah atau akan menjadi debitur atau 

nasabahnya. Kreditur sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlulah mengadakan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut untuk mengukur kemampuan 

perusahaan tersebut untuk membayar kembali hutangnya ditambah beban bunga. 

Para kreditur jangka panjang berkepentingan untuk dapat mengetahui apakah 

kredit yang diberikan itu cukup mendapat jaminan dari aktiva, terutama aktiva 

tetap dari perusahaan yang bersangkutan. Para kreditur jangka pendek 

berkepentingan terhadap kemampuan nasabahnya untuk dapat memenuhi 

kewajiban keuangan yang segera harus dipenuhi. 

 Bagi investor perlunya analisis laporan keuangan dari perusahaan adalah 

untuk mengetahui rate of return  atau tingkat pengembalian dari dana yang akan 

diinvestasikan dalam surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan. 



 Dengan demikian maka jelaslah bahwa dengan mengadakan analisis 

laporan keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting artinya bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun 

kepentingan mereka masing-masing berbeda. 

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Arya (2008), yaitu: 

“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 kualitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan 

digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan melalui 

informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini 

membantu mendapatkan pengertian keuangan yang lebih baik tentang keadaan 

keuangan perusahaan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi-

informasi yang tepat dan relevan sebelum suatu keputusan diambil dan informasi 

dalam bentuk “mentah” sering tidak menunjukkan hubungan-hubungan yang 

penting. 

 Karena analisis ini digunakan sebagai satu dasar untuk mengambil 

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

dimengerti. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk menambah 

informasi yang ada dalam laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan 

keuangan menurut Kamsir (2010: 68) adalah: 

1. untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode; 



2. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan; 

3. untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki; 

4. untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini; 

5. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal; 

6. dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

 

2.3.3 Metode dan teknik Analisis Laporan Keuangan 

Banyak metode dan teknik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. 

Metode dan teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Di bawah 

ini akan dijelaskan bagaimana metode dan yang dilakukan dalam menganalisis 

laporan keuangan.  

Menurut Kamsir (2010: 69), secara umum metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis) 

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut 

metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun 

(periode). 

2. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode 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 pada tahun (periode) yang sama. Oleh karena itu 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos 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. 

 Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Kamsir (2010: 72) adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisis 

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 dengan rasio 

e. Persentase dari 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 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 atau common size statement, pada 

masing-masing akiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi pengongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya modal kerjadalam 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 dan 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 suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laporan keuangan 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 suatu analisis untuk menetukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisis di atas digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga 

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan laporan keuangan yang dianggarkan atau laporan keuangan 

perusahaan lain. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

 

 

 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan  

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, analisis 

laporan keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang biasanya 

sering digunakan adalah rasio/ indeks yang menghubungkan dua data keuangan 

yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio 

dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisis finansial dan 

prestasi suatu perusahaan dan akan lebih bermanfaat jika angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. 



Memang standar itu bisa bermacam-macam bahkan akal sehat, logika, 

kebiasaan, kelaziman, juga dapat digunakan. Namun jika kita ingin menilai 

perusahaan secara lebih objektif mestinya rasio itu juga objektif. Menurut 

Harahap (2006; 314), menyatakan bahwa untuk mendapatkan rasio pembanding 

dapat digunakan: 

1. Rasio perusahaan yang terbaikdalam industri yang bersangkutan 

2. Budget (anggaran) perusahaan 

3. Standar ilmiah 

4. Rasio yang dikeluarkan lembaga atau badan pengatur (regulator) 

5. Rata-rata industri atau Industrial norm. 

 

2.4.1 Bentuk-bentuk Rasio Keuangan  

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio 

keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Berikut ini adalah bentuk-

bentuk rasio keuangan menurut Kasmir (2010: 106) yaitu : 

1. Rasio Likuiditas (Nisbah likuiditas) 

Nisbah likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio 

likuiditas (nisbah likuiditas) untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo baik kewajiban 

perusahaan kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. 

Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Terdapat 

dua macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan 

perusahaan tersebut likuid. 

b. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya 

tersebut atau tidak mampu, dikatakan illikuid. 



2. Rasio Leverage (Nisbah Leverage) 

Nisbah leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah 

kegiatan usaha jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. 

Keuntungan dengan menggunaka nisbah leverage adalah: 

a. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya; 

b. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap; 

c. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal; 

d. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan. 

3. Rasio Aktivitas (Nisbah Aktivitas) 

Nisbah aktivitas merupakan nisbah yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau nisbah untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktvitas sehari-hari. 

4. Rasio Profitabilitas (Nisbah Profitabilitas) 

Nisbah profitabilitas merupakan nibah untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 

Nisbah ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari 

pendapatan investasi.  

 

 

 

 

 



2.4.2 Unsur-unsur Analisis Rasio Keuangan 

Analisis yang dipergunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah: 

1. Rasio Likuiditas (Nisbah Likuiditas) 

Analisis likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis likuiditas adalah:       

a. Current Ratio 

 

 

 

Current Ratio merupakan rasio (nisbah) untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Artinya, 

utang lancar akan dijamin oleh harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Quick Ratio atau Acid Test Ratio  

 

sLiabilitieCurrent 

ReceivableAccount InvestmentCash
RatioQuick  

 

Quick Ratio merupakan nisbah yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.    

c. Cash Ratio 

 

 

 

Nisbah ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya 

dengan kas atau yang setara dengan kas. Semakin besar rasio ini semakin 

tinggi tingkat likuiditasnya. 

d. Inventory Net Working capital  

sLiabilitie Current

Assets Current
Ratio Current

sLiabilitie Current

s SecuritieMarketableCash
Ratio Cash



 

 

 

 

Inventory to net working capital merupakan nisbah yang digunakan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada 

dengan modal kerja perusahaan. 

2. Rasio Leverage (Nisbah Leverage) 

Nisbah leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah 

kegiatan usaha jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio-

rasio leverage yang umum digunakan adalah: 

a. Debt Ratio (Debt to Total Assets Ratio) 

 

Assets Total

Debt Total
Ratio Debt  

 

Debt Ratio merupakan nisbah utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

 

 

 

Nisbah  yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nisbah ini 

dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang 

lancar dengan seluruh ekuitas lancar. Dengan kata lain, nisbah ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan utang. 

c. Longterm Debt to Equity Ratio 

Equity Total

Debt Total
DER

Inventory  

Inventory net working Capital  =  

Net working 

 

 



 

 

Merupakan nisbah antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. 

d. Time Interest Earned (TIE) 

 

Charge Interest

EBIT
TIE  

 

Rasio ini disebut juga rasio penutupan (Coverage Ratio), mengukur 

kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi 

(EBIT), sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan 

kegagalan dalam pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman.  

3. Rasio Aktivitas (Nisbah Aktivitas) 

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua 

sumber daya yang ada pada pengendaliannya. Rasio-rasio aktivitas yang 

umum digunakan adalah: 

a. Total Assets Turnover (TATO)  

Assets Total

Sales
Turnover Assets Total  

  

Nisbah ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah 

penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan.  

b. Average Collection Period (ACP) 

 

 
Day per Sales

Receivable
Period Collection Average



 

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, rata-rata 

jangka waktu penagihan adalah rata-rata jangka waktu lamanya 

perusahaan harus menunggu pembayaran setelah melakukan penjualan. 

Rasio ini dapat dibandingkan dengan persyaratan penjualan.  

c. Working Capital Turnover (WCTO) 

 
Capital Working Net

Sales
Turnover Capital Working  

 

Modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini 

mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban 

lancar. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang 

dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.  

d. Inventory Turn Over 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk 

menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya 

manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. 

e. Fixed Assets Turnover (FATO)  

Assets Fixed Net

Sales
Turnover Assets Fixed  

 

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta 

tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka menghasilkan penjualan, 

atau berapa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah 

yang diinvestasikan pada aktiva tetap.  

4. Rasio Profitabilitas (Nisbah Profitabilitas) 

Kemampuan laba (profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari berbagai 

kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio kemampuan laba akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio 

Cost of Goods Sold  

 Inventory Turnover =   

    Inventories 



Sales

 SoldGood of CostSales
 MarginProfit Gross

ini memberi gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. 

Rasio kemampulabaan yang umum digunakan adalah: 

a. Gross Profit Margin 

     

  

 

Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

secara efisien. Dalam mengevaluasi dapat dilihat margin per unit produk. 

b. Net Profit Margin 

Sales

Income Net
 MarginProfit Net  

 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin 

besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

c. Return on Assets (ROA) 

Assets Total

 Income Net
  ROA  

ROA sering disamakan dengan ROI (Return on Investment). Rasio ini 

menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur 

dari nilai aktiva.  

d. Return on Equity (ROE) 

 

Worth Net

Income Net
  ROE  

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang 

saham perusahaan. ROE menunjukkan profitabilitas modal sendiri atau 

yang sering disebut sebagai profitabilitas besar rasio ini semakin baik. 



2.4.3 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan diantaranya : 

1. Rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara 

penafsirannya dan bahkan dapat dimanipulasi. 

2. Seorang manajer keuangan harus berhati - hati dalam penilaian apakah suatu 

rasio tertentu baik atau buruk dalam penilaian gabungan tentang sebuah 

perusahaan, berdasarkan suatu kumpulan rasio - rasio. 

3. Kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa 

perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. 

4. Dalam menganalisa setiap rasio, angka - angka yang diperoleh dan 

perhitungan tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila 

setidaknya satu dari dua hal ini dipenuhi 1)Adanya perbandingan dengan 

perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat risiko yang hampir sama; 

2)Adanya analisa kecenderungan (trend) dari setiap rasio pada tahun – tahun 

sebelumnya. 

5. Pencapaian target sesuai dengan rata rata industri tidak menunjukkan Kinerja 

perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat 

yang lebih baik dari rata - rata industri. Oleh karena itu lebih tepat jika 

difokuskan pada industry leader's ratios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


