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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu 

periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan 

pengolahan data keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan  

perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2009:01.5) adalah : 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

 

Menurut Kieso et. all (2011:5) menjelaskan: 

“The financial statement most frequently provided are (1) the 

statement of financial statements position, (2) the income 

statement or statement of comprehensive income, (3) the statement 

of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Note 

disclosures are an integral part of each financial statement”. 

  

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan  

alat untuk menginformasikan informasi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu yang terdiri dari Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas, 

serta Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Sedangkan menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud 

dengan laporan keuangan adalah: 
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“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan 

mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat 

keputusan ekonomi yang bersifat finansial”. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

Karena laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat analisa bagi manajemen untuk membuat 

keputusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan dan juga 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2010:7), adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Perusahaan 

Bagi pemilik perushaaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

 Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen; 

 Mengetahui hasil dividen yang akan diterima; 

 Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya; 

 Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham; 

 Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang 

akan datang; 

 Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau 

mengurangi investasi. 

2. Manajer /Pimpinan Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk: 

 Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada 

pemilik; 
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 Megukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, 

divisi, bagian, atau segmen tertentu; 

 Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, 

divisi, bagian atu segmen; 

 Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab; 

 Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya 

diambil kebijaksanaan baru; 

 Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), 

Pasar Modal, dan lembaga regulator lainnya.  

3. Investor 

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan; 

 Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perushaaan; 

 Menilai kemungkinan menanamkan investasi (menarik investasi) 

dari perusahaan; 

 Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan 

datang.  

4. Kreditur dan Banker 

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan 

untuk: 

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang; 

 Menilai kualitas jaminan kredit/ investasi untuk menopang kredit 

yang akan diberikan; 

 Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin 

diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan; 

 Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan 

sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit; 
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 Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang 

sudah disepakati. 

5. Pemerintah  

Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk:  

 Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar; 

 Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru; 

 Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan 

lain; 

 Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan; 

 

2.1.2. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan 

laporan kemajuan (progress report) suatu perusahaan secara periodik, 

yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Menurut Kasmir (2011:12), adapun sifat dari laporan keuangan 

adalah bersifat historis serta menyeluruh, sebagai suatu progress report 

laporan keuangan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Fakta yang telah dicatat (Record Fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan dibuat bredasarkan fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam kas perusahaan 

maupun yang disimpan didalam bank, jumlah piutang, persediaan 

barang dagang, hutang maupun jumlah aset tetap. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (Accounting 

Conventional And Postulate) 

Prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan didalam akuntansi berarti data 

yang telah dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim (General Accepteed Accounting Principles), hal ini dilakukan 

dengan tujuan mempermudahkan pencatatan. 
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3. Pendapat Pribadi (Personal Judgement) 

Pendapat pribadi (personal judgement) maksudnya adalah bahwa 

pencatatan transaksi telah diatur oleh dalil-dalil dasar yang telah 

ditetapkan menurut standar praktik pembukuan, tetapi penggunaan 

dalil-dalil tersebut tergantung dari akuntan dan manajemen yang 

bersangkutan.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:16), berdasarkan sifat dari 

laporan keuangan diatas, maka laporan keuangan pun memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak 

dianggap satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan, jika hal ini menimbulkan pengaruh yang 

material terhadap kewajiban laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat informasi yang dilaporkan. 

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber 

ekonomis dan tingkat kesuksesan perusahaan. 
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8. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas), 

(substancy over form). 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan 

umumnya diabaikan. 

 

2.1.3. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan 

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Pernyataan 

Standar Akuntasi Keuangan (2009:01.5): 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. 

 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Menurut Irham 

Fahmi (2011:8), laporan keuangan memiliki 4 karakteristik utama yang 

harus dipenuhi, yaitu: 

 Dapat Dipahami 

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami atau 

understandable oleh para penggunanya. Para pengguna laporan 

keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan 

dengan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-

beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahsa yang sederhana, 

singkat, formal, dan mudah dipahami. Namun perlu diketahui, 

penyajian informasi yang mudah dipahami ada kalanya sulit dilakukan. 

Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu 

keuangan ataupun industri yang sulit dipahami oleh orang-orang 

awam. Penyajian informasi tersebut harus teteap dilakukan karena 

sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.  
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 Relevan 

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan 

pengambilan keputusan. Sebab jika tidak, maka laporan keuangan 

tidak akan memberikan manafaat bagi para penggunanya dalam 

melakukan evaluasi keuangan entitas bisnis tersebut. Agar relevan, 

informas yang ada pada laporan keuangan harus memilki nilai 

prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi 

keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan 

memperhatikan prinsip “materialitas”. 

 Dapat Dipercaya 

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat 

apabila disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan 

keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Disamping 

itu, laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip “subtance over 

form” atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi 

ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan juga harus disajikan 

dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap. 

 Dapat Dibandingkan 

Informasi yang ada ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat 

daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan 

harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat 

karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar 

memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan 

teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten. 

 

2.1.4. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Dalam melakukan analisa laporan keuangan, penting bagi seorang 

analisis untuk memahami bentuk-bentuk, penyusunannya dan kelemahan 

dalam menganalisis laporan keuangan terebut. 
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Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada 

laporan keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam  Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:01.6), laporan keuangan terdiri dari enam elemen, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 

2. Laporan laba rugi komperhensif, 

3. Laporan perubahan ekuitas, 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan, 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komponen-

komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas. Disamping ketiga itu laporan pokok tersebut juga 

dihasilkan laporan pendukung seperti laporan perubahan ekuitas, 

catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal 

periode komperatif. 

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Pengertian Neraca menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:107) yaitu: 

“Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang 

menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat 

tertentu”. 

Neraca dimaksudkan untuk membantu pihak eksternal untuk 

menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kemampuan 

operasional dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode 

tertentu, pengukuran yang dilakukan didalam neraca berdasarkan fair 

value. 
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 Klasifikasi neraca yang biasa terdapat dalam suatu perusahaan: 

1. Aset  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:19.4) 

pengertian aset sebagai berikut: 

“Aset adalah sumber daya yang : 

a) Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; 

dan 

b) Manfaat ekonomis di masa depan dari aset terbaru 

diharapkan diterima oleh entitas”. 

 

Dari penjelasan diatas maka aset adalah sumber ekonomi yang akan 

dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aset 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 

 Aset lancar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:01.23) : 

“Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: 

a) Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau 

bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam 

siklus operasi normal; 

b) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 

c) Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka 

waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; 

Atau 

d)  Kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi 

pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan 

liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode 

pelaporan”. 

 

Yang termasuk aset lancar adalah: 

1. Kas, adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan. 

2. Piutang Usaha, adalah piutang yang timbul karena penjualan 

produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha 

normal  perusahaan 
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3. Piutang Lain-lain, adalah piutang yang timbul dari transaksi 

diluar kegiatan usaha perusahaan; 

4. Persediaan, adalah sejumlah baramg yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari pelanggan. 

5. Biaya Dibayar Dimuka, adalah uang yang dikeluarkan sebelum 

jatuh tempo. 

 

 Aset Tidak Lancar menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:58.4) yaitu: 

“Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (atau 

kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah 

tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui transaksi 

penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut” 

 

Yang termasuk aset tidak lancar adalah: 

1. Aset Tetap (Fixed Asset), adalah kekayaan yang dimiliki 

perusahaan yang phisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk 

dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap selain aset itu dimilki 

perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat 

permanen (aset tersebut harus mempunyai umur kegunaan 

jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu  

periode kegiatan perusahaan). 

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Accumulation Depreciation 

of Fixed Asset), adalah jumlah dari nilai penyusutan yang 

dikarenakan oleh berkurangnya nilai manfaat. Nilai manfaat 

yang ada pada suatu aset dapat berkurang jika telah dipakai. 

3. Aset Tetap Tidak Berwujud (Intangible Fixed Asset), kekayaan 

perusahaan yang secara phisik tidak nampak tetapi merupakan 

suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan 

untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

4. Beban yang Ditangguhkan (Deffered Charges), adalah 

menunjukan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai 



15 
 

 
 

manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu 

pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode 

berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, Diskonto Obligasi, 

biaya pembukaan perusahaan dan sebagainya. 

5. Aset Lain-lain (Other Asset), adalah menunjukan kekayaan 

atau aset perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat 

dimasukan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya: 

Gedung dalam Proses , Tanah dalam Penyelesaian, Piutang 

Jangka Panjang dan sebagainya. 

 

2. Liabilitas 

Menurut Kieso et. all (2011:192) memberikan definisi liabilitas 

sebagai berikut: 

“liability is present obligation of the entity arising from past events, 

the setlement of which is expected to result in an outflow from the 

entity of resources embodying economic benefit”. 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa liabilitas adalah 

kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesaian yang diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas 

sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. 

Liabilitas perusahaan dapat dibedakan kedalam liabilitas Lancar (liabilitas 

jangka pendek) dan liabilitas jangka panjang. 

 Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset 

lancar yang dimilki oleh perusahaan. 

Yang termasuk dalam Liabilitas Jangka Pendek adalah : 

1. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas 

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

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

3. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah 

sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi 

hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan 

pembayarannya. 

4. Penghasilan Yang Diterima Dimuka (Deffered Revenue), adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum 

direalisir.  

 Liabilitas Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka 

waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih 

dari satu tahun sejak tanggal neraca). 

 

3. Ekuitas  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.28) 

ekuitas adalah: 

”Jika suatu entitas telah mengklasifikasikan : 

a) Suatu instrument keuangan yang dapat ditanam yang 

diklasifikasikan sebagai suatu instrumen ekuitas atau, 

b) Suatu instrumen yang membebankan entitas suatu kewajiban 

untuk menyerahkan kepada pihak lain suatu bagian pro rata 

atas asset neto entitas hanya pada likuidasi dan 

diklasifikasikan sebagai suatu instrument ekuitas”. 

 

Yang termasuk ekuitas adalah: 

1.  Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan 

Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang 

tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan 

Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah. 

2. Modal Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah 

negara asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga internasional, 
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pemerintah, badan/lembaga dalam negri atau perorangan baik dalam 

bentuk devisa, rupiah, barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dari 

pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 

3. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dan penyisihan laba 

ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. 

4. Laba (Rugi) Ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak 

yang oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)/ rapat anggota 

diputuskan untuk tidak dibagikan. 

(Berdasarkan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) PDAM Kota 

Bandung). 

 

 Bentuk Neraca 

Menurut Munawir (2007:22) mengatakan bahwa bentuk atau susunan 

dari neraca tidak ada keragaman diantara perusahaan-perusahaan, 

tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca 

yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Skontro (Account Form), di mana semua aktiva tercantum 

sebelah kiri/debet dan hutang serta modal tercantum sebelah 

kanan/kredit. Berikut adalah contoh dari neraca yang berbentuk 

skontro. 

   Tabel 2.1 

Contoh Neraca Bentuk Skontro 

PT. XYZ 

NERACA 

Per 31 Desember 20xx 

AKTIVA 

Aktiva Lancar 

Kas                                xxx 

Surat Berharga              xxx 

Piutang  wesel               xxx 

Piutang Dagang             xxx 

Persediaan Barang  

Dagang                          xxx 

Penghasilan yang  

Masih Harus diterima   xxx 

Persekot Biaya              xxx 

PASIVA 

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 dimuka     xxx 
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Jumlah Aktiva Lancar                    xxx 

          

Investasi                      

Saham PT XYZ                               xxx 

 

Aktiva Tetap 

Tanah                                       xxx 

Bangunan                      xxx 

Akum. Peny. 

Bangunan                    (xxx)    xxx 

mesin                            xxx 

Akum. Peny. Mesin    (xxx)     xxx 

Peralatan                        xxx 

Akum. Peny. Peralatan (xxx)   xxx 

Jumlah Ativa Tetap                         xxx  

 

Intangible 

Goodwill                                  xxx 

Patent                                       xxx                                   

                                                           xxx 

Beban yang ditangguhkan                 xxx  

Total Aktiva                                           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  

    

Sumber :Munawir  (2007:22) 

 

2. Bentuk Vertikal (report form), dalam bentuk ini semua aktiva tampak 

di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang serta modal. Berikut contoh neraca vertikal. 

 

Tabel 2.2 

Contoh Neraca Bentuk Vertikal 

PT.XYZ 

Neraca 

Per 31 Desember 20xx 

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 
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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 

Jumlah Hutang Jangka Panjang                                       xxx   

Jumlah Hutang                                                                   xxx       

 

Modal 

Modal Saham                                            xxx 

Saldo Laba                                                xxx 

Cadangan Pelunasan Obligasi                   xxx 

Jumlah Modal                                                                    xxx           

Total Passiva                                                                                                      xxx 

Sumber : Munawir  (2007:23) 
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Sedangkan bentuk neraca (laporan posisi keuangan) menurut Kieso 

et. all (2011:203) sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Contoh Bentuk Vertikal 

PT.XYZ 

Neraca 

Per 31 Desember 20xx 

Aset 

Aset tidak lancar 

Investasi jangka panjang                                                      xxx 

Aset tetap : 

          Tanah                                                               xxx 

          Gedung                                          xxx      

          (-) akumulasi depresiasi                 xxx            xxx            

 Total aset tetap                                                                     xxx 

Aset tetap tak berwujud                                                        xxx 

Total aset tidak lancar                                                                                   xxx 

 

Aset lancar 

Persediaan                                                                             xxx  

Beban dibayar dimuka                                                          xxx    

Piutang dagang                                                          xxx 

(-) piutang tak tertagih                                            xxx          xxx 

Investasi jangka pendek                                                          xxx 

Kas dan setara kas                                                                   xxx 

Total aset lancar                                                                                            xxx 

Total Aset                                                                                                       xxx 

 

Kewajiban dan Modal 

Modal 

Modal saham                                                                         xxx 

Laba ditahan                                                                          xxx 

Total Modal                                                                                                   xxx 

 

Kewajiban jangka panjang 

Hutang obligasi                                                                      xxx 

Hutang hipotik                                                                       xxx                   

Total kewajiban jangka panjang                                                                 xxx 

 

Kewajiban jangka pendek 

Hutang wesel                                                                         xxx      

Hutang usaha                                                                         xxx   

Hutang bunga                                                                        xxx 

Hutang gaji                                                                            xxx 
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Total Kewajiban jangka pendek                                                                 xxx 

Total kewajiban                                                                                            xxx 

                     

Sumber: Kieso et. all (2011:203) 

 

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. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.3) 

laba rugi adalah : 

“Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak 

termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain”. 

 

Sedangkan menurut Kieso et. all (2011:164) yang dimaksud dengan 

laba rugi komprehensif atau comprehensive income adalah: 

“Comprehensive income includes all changes in equity during a 

period expect those resulting from investments by owners and 

distributions to owners. Comprehensive income, therefore, includes 

the following; all revenues and gains, expenses and losses reported 

in net income, and all gains amd losses that bypass net income but 

affect equity”. 

 

Dari definisi di atas jelas bahwa laba komprehensif meliputi semua 

perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat investasi 

oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Karena itu, laba komprehensif 

meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang 

dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan 

dan kerugian yang tidak dimasukkan dalam laba bersih tetapi 

mempengaruhi ekuitas pemegang saham. 

Laporan Laba Rugi mempunyai dua unsur yaitu: 

1. Penghasilan (Income) dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat 

ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau 

penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu, penghasilan 

dapat diklasifikasikan menjadi: 
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 Pendapatan (revenue) yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas seperti penjualan barang dagang, penghasilan 

jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti dan 

sewa. 

 Keuntungan (gains) 

2. Beban (expense) dapat diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aset, atau liabilitas (yang 

menyebabkan penurunan ekonomi yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu. 

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

disebut penghasilan bersih (Laba). Laporan Laba Rugi Komprehensif 

biasanya dapat disajikan menjadi dua bentuk yaitu : 

Bentuk pertama analisis ini adalah metode sifat beban. Entitas 

menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya 

(misalnya, penyustan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, 

imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak merealisasikan menurut 

berbagai fungsi dalam entitas. 

Bentuk kedua analisis ini adalah metode fungsi beban atau biaya 

penjualan dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya 

sebagai sebagai bagian dari biaya penjualan atau misalnya biaya 

aktivitas distribusi dan administrasif. 

 Bentuk Laporan Laba Rugi 

Menurut Munawir (2007:25) bentuk penyajian laporan laba rugi yang 

biasa digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Single Step 

Merupakan bentuk laporan laba rugi yang menggabungkan semua 

penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu 

kelompok pula, sehingga untuk menghitung laba/ rugi bersih hanya 

memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total penghasilan 
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terhadap total biaya. Berikut adalah contoh laporan laba rugi 

dengan bentuk single step : 

Tabel 2.4 

Contoh Laporan Laba Rugi Bentuk Single Step 

 

Pendapatan 

Harga Pokok Penjualan 

Beban Operasional 

Beban Non Operasional 

                  Total beban 

Laba (Rugi) Bersih  

 

Rp. xxx 

Rp. xxx 

Rp. xxx   + 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx 

 

 

 

Rp. xxx    - 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

Sumber : Munawir  (2007:25) 

 

 

2. Bentuk Multiple Step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai 

dengan prinsip yang digunakan secara umum, yaitu dengan 

mengelompokan masing-masing pendapatan (pendapatan 

operasional dan non operasional) dan mengelompokan masing-

masing biaya (biaya operasional dan non operasional) setelah itu 

total pendapatan dikurangkan dengan total biaya, sehingga 

dipeoleh laba/rugi yang kemudian dikurangkan lagi dengan bunga 

dan pajak untuk mendapatkan laba/rugi bersih setelah pajak. 

Berikut ini contoh laporan laba rugi dengan bentuk multiple step : 

 

 

 

 

 

 

 

PT XXX 

Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir tahun 20xx 
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      Tabel 2.5 

Contoh Laporan Laba Rugi Bentuk Multiple Step 

 

Pendapatan 

Penjualan  

Potongan/ReturPenjualan 

Pendapatan / netto 

Harga Pokok Penjualan 

Laba kotor 

 

Biaya biaya operasi 

Biaya pemasaran 

Biaya Administrasi dan Umum 

        Laba Bersih 

Pendapatan & Biaya Non- 

  Operasional 

Pendapatan 

Biaya- biaya 

   Laba Bersih sebelum Bunga 

& 

      Pajak (EBIT) 

Bunga 

   Laba Bersih Sebelum Pajak 

      (EBT) 

Pajak 

 

   Laba Bersih setelah Pajak 

      (EAT) 

                   

 

Rp. xxx 

Rp. xxx   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx   - 

 

 

 

 

 

Rp xxx 

 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

Rp xxx 

 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

Rp. xxx 

Rp. xxx  - 

 

 

Rp. xxx 

Sumber : Munawir  (2007:26) 

 

 

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 modal kerja 

selama periode yang bersangkutan. 

PT XXX 

Laporan Laba Rugi 

Untuk periode yang berakhir tahun 20xx 
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.13) 

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 sabagimana 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 cadangang awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan setiap perubahan. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan 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.  
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Menurut Kieso et. all (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 saldo kas pada 

akhir laporan arus kas sama dengan kas yang dilaporkan di neraca. 

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.13) 

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 Penyataan 

Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain 

yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan yang wajar”. 
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Catatan laporan keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan 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 keungan 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. 

 

6. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komperatif 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.6) 

menyatakan bahwa: 

 

“Laporan posisi keuangan pada periode komperatif paling awal  

apabila suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 

secara retrofektif atau melakukan penyajian kembali secara 

retropektif atau apabila dilakukan reklasifikasi atas akun-akun 

yang ada pada laporan keuangan” 

 

Laporan ini merupakan laporan yang sifatnya masih temporer atau 

sementara. 
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2.2. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos 

yang terdapat dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui posisi dan 

kondisi serta perkembangan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan 

merupakan kegiatan pengumpulan data keuangan, pengukuran, dan 

menganalisis data keuangan tersebut dengan interprestasi untuk 

direpresentasikan kedalam bentuk informasi untuk mendukung dan membantu 

dalam proses pengambilan keputusan.   

2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2010:190) 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 kuantitatif maupun non kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang 

tepat”. 

Sedangkan menurut Bernstein yang dikutip oleh Sofyan Syafri 

Harahap (2010:190) pengertian Analisis Laporan Keuangan adalah: 

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan 

teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk 

melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu 

yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan”. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya interprestasi 

atau analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat 

bermanfaat bagi pemakai informasi, untuk mengetahui keadaan dan 

perkembangan keuangan suatu perusahaan sebagai dasar dalam proses 

pengambilan keputusan. 
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2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Bernstein yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap 

(2010:197) tujuan dari Analisis Laporan Keuangan adalah: 

“Analisa laporan keuangan digunakan sebagai alat screening 

awal dalam memilih alternative investasi atau merger, sebagai 

alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa 

yang akan datang, sebagai proses diagnotis terhadap masalah 

manjemen, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen”. 

Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan 

keuangan adalah tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pengambil 

keputusan pada dugaan dan intuisi, untuk mengurangi mempersempit 

lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dihindari pada setiap proses 

pengambilan keputusan. Dalam menganalisis laporan keuangan harus 

dilakukan berbagai langkah yang harus ditempuh yaitu: 

 Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang disetujui oleh 

perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh 

perusahaan tersebut. 

 Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan juga perlu dipahami seperti kondisi-

kondisi yang mencakup informasi mengenai kecenderungan industri  

dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera 

konsumen dan perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan 

pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak. 

 Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diterapkan maka 

perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, 

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah 
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cukup jelas menggambarkan data keuangan yan relevan dan sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

 Menganalisis laporan keuangan  

Setelah memahami dan mereview laporan keuangan, maka dengan 

menggunakan berbagai metode dan analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterprestasikan hasil 

tersebut. 

Didalam menganalisis laporan keuangan menurut Soyfan Syafri 

Harahap (2010:203) terdapat kelemahan-kelemahan seperti : 

 Analisis laporan keuangan didasarkan kepada laporan keuangan 

oleh karenanya laporan keuangan harus selalu diingat agar 

kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

 Objek analisis laporan keuangan hanya untuk menilai suatu laporan 

keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan 

tetapi juga harus dilihat aspek lainnya, seperti tujuan perusahaan, 

situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 

perusahaan budaya masyarakat. 

 Objek analisis adalah historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini berbeda dengan kondisi dimasa yang akan datang. 

 

2.2.3. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2011:69) Secara umum metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu: 

 Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) adalah analisis dengan 

mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa saat, 

sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik analisis yang 

biasanya menggunakan metode ini adalah teknik analisis 

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

dana dan analisis perubahan laba kotor. 



31 
 

 
 

 Analisis Vertikal (Analisis Statis) adalah menganalisis laporan 

keuangan yang hanya meliputi satu  periode atau satu saat saja atau 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya sehingga 

hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu 

saja. Analisis ini disebut statis karena kesimpulan yang diperoleh 

hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

Teknik analisis yang biasanya menggunakan metode ini adalah teknik 

analisis prosentase perkomponen (Common Size), analisis rasio dan 

analisis brek even. 

Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 

dua periode atau lebih. 

2. Trend atau Tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam presentase (trend percentage analysis) 

adalah suatu metode dan teknik analisis untuk mengetahui tendensi 

dari pada keuangannya, apakah naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan presentase perkomponen atau common size 

statement adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

presentase investasi pada masing-masing aset terhadap total 

asetnya. 

4. Analisis sumber dan penggunan modal kerja adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaaan modal kerja 

atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement 

analysis) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 

berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-

sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 
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6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis) adalah 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode-periode lain.  

8. Analisis break even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. 

Metode dan teknik analisis maupun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan hanya untuk 

menganalisa laporan keuangan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu 

membuat data dapat lebih dimengerti dan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

2.3. Analisis Rasio 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 

memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut 

diperbandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standard. 

Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Keefektifan operasi serta derajat 

keuntungan suatu perusahaan (Rentabilitas Perusahaan). Dalam mengadakan 

pembanding rasio sebaiknya dilakukan perbandingan dengan standard rasio. 

Disamping data rasio dari periode-periode yang lalu, perhitungan rasio 
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tersebut dapat juga diperbandingkan  dengan angka rasio yang sudah 

direncanakan atau yang sudah dibudgetkan oleh perusahaan. 

 

2.3.1. Pengertian Analisis Rasio 

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dalam buku 

Kasmir (2008:104) adalah: 

“Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan”. 

 

 

Menurut Sutrisno (2009:214) mengatakan bahwa: 

“Analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen–elemen 

yang ada dilaporan keuangan”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang rasio keuangan merupakan 

kegiatan membandingkan angka – angka yang ada adalam laporan 

keuangan dengan cara mambagi satu angka dengan angka lainnya. 

Dan ada juga tujuan dari analisis rasio dalam memanfaatkan laporan 

keuangan, yaitu: 

 Dapat mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 

 Dapat mengetahui efektifitas operasi perusahaan. 

 Dapat mengukur rentabilitas atau derajat keuntungan perusahaan. 

 

2.3.2. Penggolongan Analisis Rasio 

Irfan Fahmi (2011:121) menggolokan jenis analisis rasio 

berdasarkan jenis rasio yang sering digunakan dalam bisnis. Adapun rasio 

keuangan yang sering digunakan adalah: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

liabilitas jangka pendeknya secara tepat waktu. 
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2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil 

yang maksimal.  

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan liabilitas. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi.  

 

2.4. Analisis Rasio Laporan Keuangan 

2.4.1. Pengertian Rasio Likuiditas 

Likuiditas menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:301) adalah: 

“Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya.” 

 

Rasio likuiditas ini terdiri dari beberapa kelompok seperti : 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukan sejauh mana aset lancar menutupi liabilitas 

jangka pendek. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan 

liabilitas jangka pendek, semakin tinggi perusahaan untuk 

menutupi liabilitas jangka pendeknya. 

Rumus perhitungannya : 

Current Ratio = Aset Lancar                    x 100% 

   Liabilitas Jangka Pendek 
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b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukan kemampuan aset lancar yang paling likuid 

mampu menutupi liabilitas jangka pendek. Semakin besar rasio 

ini semakin baik.   

Rumus perhitungannya : 

      Quick Ratio=  Aset Lancar - Persediaan  x 100% 

     Liabilitas Jangka Pendek 

 

2.4.2. Pengertian Rasio Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2011:151) mendefinisikan rasio solvabilitas, yaitu: 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan liabilitas”. 

 

Beberapa rasio solvabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Total Debt to Total Asset Ratio 

Rasio ini juga dikenal dengan sebutan Debt to Asset, yang 

membandingkan total liabilitas dengan total aset. Para kreditur 

menginginkan Total Debt to Total Asset Ratio yang rendah karena 

semakin tinggi rasio ini semakin besar resiko para kreditur. 

Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Total Debt to total Asset = Total Liabilitas  x100% 

          Total Aset  

b. Total Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukan perbandingan liabilitas dan ekuitas. Rasio ini 

merupakan salah satu rasio yang penting karena berkaitan dengan 

masalah trading on equity, yang dapat memberikan pengaruh 

positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dari 

perusahaan tersebut. 

Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Total  Debt To total Equity Ratio = Total Liabilitas  x100% 

        Total Ekuitas


