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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan 

 Menurut Stice et al. (2009 : 12) sebagian besar akuntansi dirancang untuk 

menghasilkan informasi untuk pelaporan internal dan eksternal. Informasi eksternal 

sifatnya jauh lebih ringkas dibanding informasi yang dilaporkan pada pemakai 

internal. Hal ini dapat dimengerti, karena perusahaan tidak mau mengungkapkan 

setiap rincian dari keuangan internalnya kepada pihak luar. Oleh karena itulah, 

pelaporan keuangan eksternal diatur oleh lembaga yang dibentuk untuk membuat 

standar atau prinsip-prinsip yang dirancang untuk mendefisikan secara seksama 

informasi apa yang harus diungkapkan oleh perusahaan kepada pihak luar. 

 Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin 

meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Lebih jauh keyakinan bahwa perusahaan di prediksikan akan mampu tumbuh dan 

memperoleh profitabilitas secara suistainable (berkelanjutan), yang otomatis tentunya 

pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai 

urusan dengan perusahaan. Karena salah satu yang dihindari oleh pihak eksternal 

adalah timbulnya bad debt (piutang tak tertagih). 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, dimana dalam proses 

akuntansi tersebut meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan kemudian disusun 

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

beban dalam suatu perusahaan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut PSAK (IAI : 2009 : 5) adalah: 

 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” 
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pSedangkan menurut K. R Subramanyam et al. dalam bukunya Analisis Laporan 

Keuangan (2010 : 79) Pengertian laporan keuangan adalah : 

 “Produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan 
aturan akuntansi, intensif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan 
pengawasan perusahaan.” 

 

 Pemahaman mengenai lingkungan pelaporan keuangan perlu disertai 

pemahaman tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntansi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Pengetahuan ini akan membantu dalam melihat posisi 

keuangan yang sesungguhnya dan kinerja perusahaan dengan lebih baik. 

  

2.1.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Menurut K.R Subramanyam et al. (2010 : 90) kualitas akutansi yang 

diinginkan adalah : 

1. Relevan 

Relevan merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan 

dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi 

hal ini adalah tepat waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi 

yang diinginkan. Laporan keuangan interim (kuartalan) dibuat untuk 

memenuhi karakteristik tepat waktu. 

2. Andal 

Andal merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk 

menjadi andal, informasi harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur, dan 

netral. Dapat diverifikasi berarti informasi dapat dikonfirmasi. Penyajian jujur 

berarti informasi mencerminkan realitas, dan netral berarti informasi tersebut 

benar dan tidak bias. 

Informasi akuntansi sering kali harus menyeimbangkan antara relevan dan 

andal. Misalnya, melaporkan ramalan meningkatkan relevansi tetapi mengurangi 

keandalan. Selain itu, meskipun ramalan analis relevan, ramalan ini kurang andal 
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dibandingkan dengan angka actual yang berasal dari kata historis. Pembuatan standar 

sering kali harus berjuang mencapai trade-off ini. 

Komparabilitas dan konsistensi merupakan kualitas sekunder atas informasi 

akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama 

pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk 

transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas maupun konsistensi 

dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan andal. 

 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi yang penting 

 Menurut K. R Subramanyam et al. (2010 : 90) menyatakan : 

”Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan memfasilitasi kriteria 
konseptual prinsip akuntansi. Keahlian untuk menggunakan angka 
akuntansi dalam analisis keuangan membutuhkan pemahaman atas 
kerangka akuntansi yang mendasari pengukuran aset, likuiditas, ekuitas, 
pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian”. 
  

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah rupiah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran sebagai berikut : 

1. Akuntansi Akrual 

Akuntansi modern menerapkan basis akrual sebagai pengganti basis arus kas 

yang lebih tradisional. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat 

dihasilkan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau 

pembayaran kas. Basis akrual ini merupakan hal yang terpenting, tetapi juga 

kontroversial, dalam akuntansi modern. 

2. Biaya Historis dan Penilaian Wajar 

Akuntansi, secara tradisional, telah menggunakan konsep biaya historis dalam 

mengukur dan mencatat nilai aset dan kewajiban. Biaya historis adalah nilai 

dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu, sehingga akuntansi biaya 

historis disebut juga dengan akuntansi berdasarkan transaksi. Kelebihan dari 
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akuntansi biaya hitoris ini adalah nilai aset yang diperoleh melalui transaksi 

tawar-menawar yang wajar, biasanya wajar dan objektif. Tetapi nilai aset 

kemudian berubah, apabila manfaat laporan keuangan. 

Penilaian wajar adalah estimasi nilai ekonomis atas aset atau liabilitas pada 

masa sekarang. Penilaian wajar adalah harga pasar aset saat sekarang, apabila 

harga pasar aset tersebut tersedia. 

3. Materialitas 

Materialitas merupakan “sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji 

informasi akuntansi yang dengan memperhatikan situasi, memungkinkan 

penilaian seseorang yang menggunakan informasi tersebut akan berubah atau 

terpengaruh”. 

4. Konservatif 

Konservatif terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis 

saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Konservatif mengurangi tingkat 

keandalan dan relevansi informasi akuntansi melalui dua cara. Pertama, 

konservatif menyajikan aset atau laba terlalu rendah. Kedua, konservatif 

menyebabkan penundaaan pengakuan kabar baik pada laporan keuangan, 

namun secepatnya mengakui kabar buruk. Konservatif memiliki implikasi 

penting bagi analis. 

 

2.1.4 Pemakai dan Kebutuhan Informasi 

 Menurut PSAK 00 (IAI : 2010 : 3) pemakai laporan keuangan meliputi 

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintahan serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 
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Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli menahan atau menjual investasi tersebut.  

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

4. 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 daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

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. Berhubungan 

para investor merupakan penanaman modal berisiko, maka ketentuan laporan 

keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar 

kebutuhan pemakai. 

 Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan 

terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan, meskipun memiliki akses 

terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam 

melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 
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 Menurut PSAK (IAI : 2009 : 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. 
Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka.” 

 

 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 perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas 

(dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan 

setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam 

memanfaatkan arus kas tersebut. 

 Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Meskipun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan ekonomi mereka. Selain untuk tujuan-tujuan 
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tersebut, laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.1.6 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Kasmir (2010 : 67) terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini : 

1. Laporan Laba Rugi Konsolidasi 

2. Neraca (Laporan posisi keuangan) 

3. Laporan Perubahan Equitas selama periode; 

4. Laporan Arus Kas selama periode; 

5. Catatan atas Laporan Keuangan; 

 

2.1.6.1 Laporan Laba Rugi Konsolidasi 

Laporan Laba rugi menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi 

Intermediate (2008 : 140) adalah : 

” Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama 
periode waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan 
laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan 
kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan melunasi pinjaman.” 

 

laporan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan memprediksikan arus 

kas masa depan dengan beberapa cara. Sebagai contoh, investor dan kreditor dapat 

menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk : 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. 

Dengan mengkaji pendapatan dan beban, anda bisa mengetahui bagaimana 

kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan para pesaing. 
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2. Memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan. 

Informasi mengenai kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan 

kecenderungan penting yang jika berlanjut, menyediakan informasi tentang 

kinerja masa depan. 

3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. 

Informasi tentang berbagai komponen laba pendapatan, beban, keuntungan, 

dan kerugian. Memperlihatkan hubungan diantara komponen-komponen 

tersebut dan dapat digunakan untuk menilai risiko kegagalan perusahaan 

meraih tingkat arus kas tertentu di masa depan. 

 

Karena laba bersih merupakan suatu estimasi dan mencerminkan sejumlah 

asumsi, para pemakai laporan laba-rugi perlu menyadari keterbatasan tertentu dari 

informasi yang terdapat dalam laporan laba-rugi. Beberapa diantaranya adalah 

keterbatasan dalam laporan laba-rugi : 

1. Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam 

laporan laba-rugi. 

Praktek yang berlangsung saat ini melarang pengakuan pos-pos tertentu ketika 

menentukan laba, meskipun pengaruh dari pos-pos ini cukup untuk 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

2. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk menyusutkan 

aktiva pabriknya atas dasar dipercepat; sementara perusahaan lainnya memilih 

penyusutan garis lurus. 

3. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. 

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mengestimasi umur manfaat 

suatu aktiva selama 20 tahun sementara perusahaan lainnya memilih umur 

manfaat 15 tahun untuk jenis aktiva yang sama. Demikian juga, sejumlah 

perusahaan mungkin membuat estimasi yang terlalu optimis untuk untuk 
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biaya garansi masa depan dan penghapusan piutang tak tertagih, sehingga 

menciptakan beban yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. 

 

A. Format Laporan Laba Rugi 

Menurut Kieso et al. (2008 : 143) menyatakan laba bersih berasal dari 

transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi-transaksi ini 

diikhtisarkan dalam laporan laba-rugi. Metode pengukuran laba ini dikenal sebagai 

pendekatan transaksi karena berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan 

laba yang telah terjadi selama periode akuntansi. Definisi yang lebih formal untuk 

pos-pos yang berhubungan dengan laba, yang dikenal sebagai unsur-unsur utama 

laporan laba-rugi, adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan. 

Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau 

pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu 

periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan 

jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau 

operasi sentral perusahaan. 

2. Beban. 

Arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau 

penambahan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu 

periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman dari produksi barang, penyedia 

jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau 

operasi sentral perusahaan. 

3. Keuntungan. 

Kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau 

insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

4. Kerugian. 

Penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau 

insidentil kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. 
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B. Laporan Laba-Rugi Bentuk langsung 

Menurut Kieso et al. (2008 : 144) Dalam melaporkan pendapatan, 

keuntungan, beban, dan kerugian, format yang dikenal dengan laporan laba-

rugi bentuk langsung (single-step income statement) sering digunakan. Dalam 

laporan laba rugi bentuk langsung, hanya ada dua pengelompokan : yaitu 

pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangkan dengan beban untuk 

menghitung laba bersih atau rugi bersih. Istilah ”langsung” muncul karena 

perhitungan laba bersih hanya memerlukan satu pengurangan. Pajak 

penghasilan seringkali dilaporkan terpisah sebagai pos terakhir sebelum laba 

bersih untuk memperlihatkan hubungannya dengan laba sebelum laba bersih 

untuk memperlihatkan hubungannya dengan laba sebelum pajak penghasilan. 

Keunggulan utama format langsung terletak pada kesederhanaan 

penyajian dan tidak adanya implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau 

beban lebih diprioritaskan dari yang lainnya. 

Berikut adalah format laporan laba rugi bentuk langsung menurut 

Kieso et al. (2008 : 145) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Tabel 2.1 
Format Laporan Laba-Rugi Bentuk Langsung 

 
PT. XXX 

Laporan Laba-Rugi Konsolidasi 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX 

Pendapatan 
Penjualan Bersih RP.   XXX 

Pendapatan dividen RP.   XXX 
Pendapatan sewa RP.   XXX 
Total Pendapatan RP.   XXX 

Beban 
Harga pokok penjualan RP.   XXX 

Beban penjualan RP.   XXX 
Beban administrasi RP.   XXX 

Beban bunga RP.   XXX 
Beban pajak penghasilan RP.   XXX 

Total Beban RP.   XXX 

Laba bersih RP.   XXX 

laba per saham RP.   XXX 
 

Sumber : Kieso et al. (2008 : 145) Buku Akuntansi Intermediate Jilid 1 
 

C. Laporan Laba-Rugi bertahap 

Menurut Kieso et al. (2008 : 145) Beberapa pihak berpendapat bahwa 

pencantuman data pendapatan dan beban penting lainnya membuat laporan 

laba-rugi menjadi lebih bermanfaat. Klasifikasi lanjutan ini meliputi : 

1. Pemisahan aktifitas operasi dan  nonoperasi perusahaan. Sebagai contoh, 

perusahaan biasanya menyajikan angka laba dari operasi dan kemudian 

bagian-bagian yang berjudul “pendapatan dan keuntungan lain” serta 

“beban dan kerugian lain.” 

2. Klasifikasi beban menurut fungsi, seperti barang dagang atau manufaktur 

(harga pokok penjualan), penjualan, dan administrasi. Hal ini 
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memungkinkan pemakai membandingkan secara langsung biaya berjalan 

dengan biaya tahun sebelumnya dan dengan biaya departemen lainnya 

pada tahun yang sama.  

D. Komponen-Komponen Laporan laba Rugi 

Menurut Kieso et al. (2008 : 145) menyatakan Jika perusahaan 

menggunakan laporan laba-rugi bertahap, maka perusahaan tersebut akan 

menyajikan sebagian atau semua bagian atau subbagian berikut ini : 

1. Bagian Operasi. 

Bagian yang melaporkan pendapatan dan beban dari operasi utama 

perusahaan. 

a. Bagian penjualan dan pendapatan. 

Subbagian yang menyajikan penjualan, diskon, penurunan harga, retur 

penjualan, dan informasi lainnya yang berhubungan. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh jumlah bersih pendapatan penjualan. 

b. Bagian harga pokok penjualan. 

Subbagian yang memperlihatkan harga pokok barang yang dijual 

untuk mendapatkan penjualan. 

c. Beban penjualan 

Subbagian yang mencantumkan daftar beban-beban yang berasal dari 

upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. 

d. Beban administrasi atau umum. 

Subbagian yang melaporkan beban-beban administrasi umum. 

2. Bagian Nonoperasi. 

Laporan pendapatan dan beban yang berasal dari aktivitas sekunder dan 

tambahan dari perusahaan. Selain itu, keuntungan dan kerugian khusus 

yang jarang muncul atau tidak biasa, tetapi tidak keduanya, biasanya juga 

dilaporkan dalam bagian ini. Umumnya pos-pos ini dibagi menjadi dua 

subbagian utama : 



18 

 

a. Pendapatan dan keuntungan lain. 

Daftar pendapatan yang dihasilkan atau keuntungan yang terjadi dari 

transaksi nonoperasi, yang umumnya berupa nilai bersih dari beban 

yang terkait. 

b. Beban dan kerugian lain. 

Daftar beban atau kerugian yang terjadi dari transaksi nonoperasi, 

yang umumnya berupa nilai bersih dari setiap pendapatan yang 

berhubungan. 

3. Pajak Penghasilan. 

Bagian pendek yang melaporkan pajak penghasilan federal dari Negara 

bagian yang dikenakan atas laba dari operasi berlanjut. 

4. Operasi yang Dihentikan. 

Keuntungan atau kerugian material yang berasal dari disposisi segmen 

bisnis. 

5. Pos-Pos Luar Biasa. 

Keuntungan atau kerugian material yang bersifat tidak biasa dan jarang 

terjadi. 

6. Laba Per Saham. 

 

Berikut adalah  contoh format  laporan  laba rugi bentuk bertahap yang 

akan diperlihatkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 
Format Laporan Laba-Rugi Bertahap  

 
PT. XYZ 

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX 

Pendapatan Penjualan   
  Penjualan Rp.  XXX 

  Dikurangi : diskon penjualan Rp.   XXX 
  retur penjualan Rp.   XXX (Rp.   XXX) 

  Pendapatan Penjualan bersih Rp.   XXX 
Harga pokok penjualan (Rp.   XXX) 

Laba kotor Rp.   XXX 
Beban Penjualan   

  Gaji dan komisi penjualan Rp.   XXX   
  Gaji kantor penjualan Rp.   XXX   

  Perjalanan dan hiburan Rp.   XXX   
  Beban iklan Rp.   XXX   

  Biaya angkut keluar Rp.   XXX   
  telepon dan internet Rp.   XXX   

  Beban depresiasi perlengkapan Rp.   XXX Rp.   XXX 
Beban Administrasi   

  Gaji karyawan Rp.   XXX   
  Beban utilitas Rp.   XXX   

  beban asuransi Rp.   XXX   
  Beban depresiasi gedung Rp.   XXX   

  Beban depresiasi peralatan Rp.   XXX   
  Beban lain-lain Rp.   XXX Rp.   XXX (Rp.   XXX) 

Pendapatan dan beban lainnya   
  pendapatan dividen Rp.   XXX 

  pendapatan sewa Rp.   XXX 

  laba dari penjualan aset gedung Rp.   XXX Rp.   XXX 

pendapatan dari operasional Rp.   XXX 

  Bunga obligasi dan wesel Rp.   XXX 

laba sebelum pajak Rp.   XXX 

  pajak pendapatan Rp.   XXX 

Laba bersih Rp.   XXX 

Berasal dari :   

  pemegang saham Rp.   XXX 

  Bunga non pengendali Rp.   XXX 

Laba per saham           Rp.   XXX 
 
Sumber : Kieso et al. (2008 : 145) Buku Akuntansi Intermediate Jilid 1 
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2.1.6.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate (2008 : 190) 

laporan posisi keuangan adalah : 

“Neraca (balance sheet), yang kadang-kadang disebut juga sebagai 
laporan posisi keuangan, melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas 
pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. 
Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah 
investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, 
dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Dengan demikian neraca 
dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus 
kas masa depan.” 

 

 Dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemegang saham, neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian 

dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini, neraca dapat 

dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan 

perusahaan. 

 Akun neraca diklasifikasi sedemikian rupa sehingga pos-pos serupa 

dikelompokan bersama untuk mendapatkan subtotal yang signifikan. Selain itu, 

penempatannya juga diatur sedemikian rupa sehingga hubungan yang penting dapat 

terlihat. 

 Unsur-unsur pada neraca (laporan posisi keuangan) adalah sebagai berikut : 

1. ASET 

Menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate (2008 : 193) 

mengatakan bahwa : 

“Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau 
dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau 
kejadian masa lalu.” 
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A. Aktiva Lancar 

Menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate (2008 : 193) 

mengatakan bahwa : 

“Aktiva lancar ( current assets) adalah kas dan aktiva lainnya yang 
diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau 
dikonsumsikan dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, 
tergantung mana yang paling lama. Siklus operasi adalah waktu 
rata-rata antara akuisisi bahan dan perlengkapan dengan 
realisasi kas melalui penjualan produk (yang digunakan untuk 
mendapatkan perlengkapan dan bahan baku). Siklus ini bermula 
dari kas, persediaan, produksi, dan piutang, lalu kembali ke kas 
lagi.” 
 

Menurut Kieso et al. (2008 : 194) mengatakan bahwa : 

 “Secara umum, aturannya adalah bahwa jika suatu aktiva akan 
diubah menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajiban 
lancar dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih 
panjang, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai  aktiva lancar.” 

 
1. Kas 

 Kas pada umumnya terdiri atas mata uang dan giro atau demand 

deposit  (uang yang tersedia untuk memenuhi permintaan di institusi 

keuangan). Ekuivalen kas adalah investasi jangka pendek yang sangat 

likuid dan akan jatuh tempo dalam jangka tiga bulan atau kurang. 

2. Investasi Jangka Pendek 

 Investasi dalam  sekuritas utang dan ekuitas dikelompokan ke dalam 

tiga portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Ketiga 

portofolio itu dikategorikan sebagai berikut : 

a. Sekuritas yang dipegang hingga jatuh tempo. 

Sekuritas utang perusahaan yang memiliki nilai positif dan 

kemampuan untuk dipegang sampai jatuh tempo. 
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b. Sekuritas perdagangan. 

Sekuritas utang dan ekuitas yang terutama dibeli dan dipegang 

untuk dijual dalam waktu dekat untuk mendapatkan laba atas 

selisih harga jangka pendek. 

c. Sekuritas yang tersedia untuk dijual. 

Sekuritas hutang dan ekuitas yang tidak diklasifikasikan sebagai 

sekuritas yang dipegang hingga jatuh tempo dan sekuritas 

perdagangan. 

3. Piutang 

 Setiap kerugian yang diantisipasi akibat piutang tidak tertagih, jumlah 

dan sifat dari setiap piutang nondagang, serta setiap piutang yang 

digunakan sebagai jaminan harus diidentifikasi secara jelas. Kategori 

piutang harus disajikan dalam neraca atau catatan terkait. Untuk 

piutang yang berasal dari transaksi tidak biasa (seperti penjualan 

property, atau pinjaman kepada afiliasi atau karyawan), perusahaan 

harus mengklasifikasinya secara terpisah sebagai piutang jangka 

panjang,  kecuali diperkirakan akan diterima dalam waktu setahun. 

4. Persediaan 

 Untuk menyajikan persediaan secara tepat, dasar penilaian (yaitu, 

mana yang terendah antara biaya atau harga pasar) metode penetapan 

harga harus diungkapkan. 

5. Beban dibayar di muka 

 Beban dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva lancar adalah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat (biasanya jasa) yang 

akan diterima dalam satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung 

mana yang lebih panjang. Pos-pos ini merupakan aktiva lancar karena 

jika hal ini belum dibayar, maka perlu digunakan kas selama tahun 

berjalan atau siklus akuntansi berikutnya. 
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B. Aktiva Tidak Lancar 

Menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate (2008 : 198) 

menyatakan bahwa : 

“Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang tidak memenuhi definisi 
aktiva lancar.” 
 

Aktiva ini mencakup berbagai pos, sebagai berikut : 

1.  Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang, sering disebut hanya sebagai investasi, 

biasanya terdiri dari satu dari empat jenis: 

a. Investasi dalam keamanan, seperti obligasi. saham biasa, atau 

Catatan Jangka Panjang. 

b. Investasi pada aset berwujud saat ini tidak digunakan dalam 

operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. 

c. Investasi menyisihkan dana khusus seperti dana pelunasan, dana 

pensiun, atau dana ekspansi pabrik. 

d. Investasi non-konsolidasi anak perusahaan atau perusahaan 

asosiasi. 

2. Properti, Pabrik, dan Peralatan 

Properti, pabrik, dan peralatan yang nyata aktiva tetap yang digunakan 

dalam operasi usaha normal. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti 

tanah, bangunan, mesin, furnitur, dan peralatan. 

3. Aset tidak berwujud 

Aktiva tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan tidak 

instrumen keuangan. Mereka termasuk paten, hak cipta, waralaba, 

goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. 

4. Aset Lainnya 

Item yang termasuk dalam bagian "Aktiva lain" sangat bervariasi 

dalam praktek. Beberapa meliputi item seperti biaya dibayar di muka 

jangka panjang dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin 
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disertakan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk 

dijual, dan kas atau surat berharga. Sebuah perusahaan harus 

membatasi bagian ini untuk menyertakan hanya item yang tidak biasa 

cukup berbeda dari Aset termasuk dalam kategori tertentu. 

 

2. KEWAJIBAN 

 Seperti pada aktiva, perusahaan juga mengklasifikasikan kewajiban sebagai 

lancar atau jangka panjang. 

A. Kewajiban lancar 

Menurut Kieso et al. (2008 : 200) kewajiban lancar (current liabilities) 

adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai akan dilikuidasi 

melalui penggunaan aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar 

lainnya. Konsep ini meliputi : 

1. Utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa; utang usaha, utang 

gaji, utang pajak, dan lain-lain. 

2. Penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau 

jasa diberikan seperti pendapatan sewa yang belum dihasilkan atau 

pendapatan langganan yang belum dihasilkan. 

3. Kewajiban lain yang likuidasinya akan dilakukan dalam siklus 

operasi seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan 

dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal 

dari pembelian peralatan. 

B. Kewajiban Jangka Panjang 

Menurut Kieso et al. (2008 : 201) Kewajiban jangka panjang (long-term 

liabilities) adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak 

akan dilikuidasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan 

dibayar pada suatu tanggal di luar waktu itu. Utang obligasi, wesel bayar, 

sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban lease, dan 
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kewajiban pensiunan merupakan contoh yang paling umum. Menurut 

Kieso et al. (2008 : 202) bahwa : 

“Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam siklus 
operasi berjalan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika 
likuidasinya membutuhkan penggunaan aktiva lancar.” 

 

Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis : 

1. Kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus, seperti 

penerbitan obligasi, kewajiban lease jangka panjang, dan wesel bayar 

jangka panjang. 

2. Kewajiban yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti 

kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan yang 

ditangguhkan. 

3. Kewajiban yang tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu 

kejadian atau lebih di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang 

harus dibayar, atau pihak yang dibayar, atau tanggal pembayaran 

seperti jaminan jasa atau produk dan kontijensi lainnya. 

 

3. EKUITAS PEMILIK 

 Menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate (2008 : 203) 

menyatakan bahwa : 

“Kelompok ekuitas pemilik (owner’s equity) / ekuitas pemegang 
saham adalah salah satu bagian yang paling sulit dibuat dan 
dipahami. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dari perjanjian modal 
saham dan berbagai restriksi yang dikenakan atas ekuitas pemilik 
oleh undang-undang korporasi negara bagian, perjanjian kewajiban, 
dan dewan direksi.” 
 

 Bagian ekuitas pemilik biasanya dibagi ke dalam tiga bagian : 

1. Modal saham. Nilai pari atau ditetapkan atas saham yang diterbitkan. 

2. Modal disetor tambahan. Kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai 

pari atau yang ditetapkan. 
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3. Laba ditahan. Laba korporasi yang tidak didistribusikan. 

Pada umumnya, perusahaan menggunakan salah satu account dari atau 

formulir laporan untuk menyajikan laporan informasi posisi keuangan. Daftar akun 

Aset ada pada bagian kana, sedangkan bagian kiri terdapat ekuitas dan liabilitas. 

Daftar laporan bagian satu di atas yang lain, pada halaman yang sama. Seperti contoh 

format dibawah ini. 

Tabel 2.3.1 
Format Neraca Konsolidasi (Aset) 

 
PT. XYZ 

NERACA KONSOLIDASI  
31 DESEMBER 20XX 

ASET 

Aset Lancar   
kas dan setara kas Rp.    XXX 

Investasi jangka pendek Rp.    XXX 
Piutang usaha Rp.    XXX   

Dikurangi : Piutang tak tertagih (Rp.    XXX) Rp.    XXX 
Wesel tagih Rp.    XXX 

Persediaan Rp.    XXX   
Beban dibayar dimuka Rp.    XXX 

  Total Aset lancar Rp.    XXX 
Aset Tidak Lancar   

Investasi Jangka Panjang   
  Investasi dalam surat berharga Rp.    XXX   

  tanah yang dimiliki untuk pengembangan di masa mendatang Rp.    XXX Rp.    XXX 
Properti, Gedung dan Peralatan   

  Tanah Rp.    XXX   
  Gedung Rp.    XXX   

  Dikurangi : Akumulasi depresiasi (Rp.    XXX) Rp.    XXX   
  Total Rp.    XXX 

Aset Tidak berwujud   
  kapitalisasi biaya pengembangan Rp.    XXX   

  Goodwill Rp.    XXX   
  Aset tidak berwujud lainnya yangdapat diidentifikasi Rp.    XXX Rp.    XXX 

  Total Aset tidak lancar Rp.    XXX 

Total Aset           Rp.    XXX 

 

Sumber : Kieso et al.  (2008 : 203) Buku Akuntansi Intermediate Jilid 1 
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Tabel 2.3.2 
Format Neraca Konsolidasi (Kewajiban dan Ekuitas) 

 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS  

kewajiban Lancar   

Wesel Bayar Rp.    XXX   

Utang Rp.    XXX   

Utang bunga Rp.    XXX   

Beban Gaji dan upah Rp.    XXX   

ketentuan yang terkait dengan jaminan Rp.    XXX   

Uang muka yang diterima dari pelanggan Rp.    XXX   

  Total kewajiban lancar Rp.    XXX   

Kewajiban Tidak Lancar    

Obligasi pada 31 Januari 20XX Rp.    XXX   

Ketetntuan yang berkaitan dengan pensiun Rp.    XXX   

  Total kewajiban tidak lancar Rp.    XXX 

  Total kewajiban Rp.    XXX 

Ekuitas Rp.    XXX   

modal saham - preferen Rp.    XXX   

Modal saham - biasa Rp.    XXX   

Saham premium - preferen Rp.    XXX   

Saham premium - biasa Rp.    XXX   

Saldo Laba Rp.    XXX   

Akumulasi Pendapatan komprehensif lainnya (Rp.    XXX)   

Dikurangi : Saham treasury Rp.    XXX   

  Disebabkan pemilik equitas Rp.    XXX   

hak minoritas Rp.    XXX   

  Total Ekuitas Rp.    XXX 

Total kewajiban dan Ekuitas       Rp.    XXX 

 

Sumber : Kieso et al.  (2008 : 203) Buku Akuntansi Intermediate Jilid 1 

 

 

 

 

 



28 

 

2.1.6.3 Laporan Perubahan Equitas 

Menurut PSAK (IAI : 2009 : 103)  laporan perubahan ekuitas menunjukan : 

“Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukan 
secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Untuk tiap 
komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian 
kembali secara retrospektif  yang diakui. Untuk setiap komponen 
ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, 
secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul 
dari laba rugi, masing-masing pos pendapatan komprehensif lain dan 
transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang 
menunjukan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi 
kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak, yang 
tidak menyebabkan hilang pengendalian.” 
 

Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan 

mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Kecuali untuk 

perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik (seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas entitas dan 

dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan transaksi 

tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode yang menggambarkan 

jumlah total penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang 

diakibatkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut. 

 Sedangkan menurut Kieso et al. dalam bukunya Akuntansi Intermediate 

(2008 : 165) laporan perubahan ekuitas yaitu : 

“Laporan ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas 
pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama tahun 
berjalan. Laporan ekuitas pemegang saham biasany disajikan dalam 
format berkolom untuk setiap akun dan total ekuitas pemegang saham.” 
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Adapun Format laporan perubahan ekuitas sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Format Laporan Perubahan Ekuitas 

 
PT. XYZ 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX 

Modal, 1 januari 20XX 
   

Rp.  XXX 
Add : Laba Bersih 

   
Rp.  XXX 

  
    

Rp.  XXX 

Less : Kas dividen 
  

Rp.  XXX   
  saham dividen 

 
Rp.  XXX (Rp.  XXX) 

modal, 31 Desember 20XX     Rp.  XXX 
 

Sumber : Kieso et al. (2008 : 165)  Buku Akuntansi Intermediate Jilid 1 

 

2.1.6.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menurut Kieso et al. dalam buku Akuntansi Intermediate 

(2008 : 212) yaitu : 

“laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai 
penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu 
periode”. 
 

Laporan arus kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan 

ini menunjukan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi 

dan financial sehingga posisi/saldo kas berubah. Informasi tentang arus kas suatu 

perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

setara kapasitas perolehannya. 
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Menurut PSAK (2009 : 2.1) laporan arus kas memiliki tujuan sebagai berikut : 

“Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna 
laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas 
dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas 
untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan 
keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap 
kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 
kepastian perolehannya”. 
 

Para pengguna laporan berkepentingan  untuk mengetahui bagaimana entitas 

menghasilkan dan  menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan 

tidak bergantung  pada aktivitas entitas serta apakah kas dapat dipandang sebagai 

produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas 

memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam 

aktivitas penghasil pendapatan utama (revenue-producing activities). Entitas 

membutuhkan kas untuk melaksanakan  usaha,  melunasi kewajiban, dan 

membagikan dividen (returns) kepada para investor. 

 

1. Kas Dan Setara Kas 

Menurut PSAK (2009 : 2.3) Kas terdiri dari atas saldo kas  (cash on hand) dan 

rekening giro (demand deposits). 

 Menurut PSAK (2009 : 2.3)  Setara Kas adalah : 

“investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang 
dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan 
dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan”. 

  

Kas merupakan konsep dana yang paling berguna, karena keputusan para 

investor, kreditor dan pihak lainnya terfokus pada penilaian arus kas di masa datang. 

Perusahaan akan memanfaatkan kas menganggur dengan menanamkannya pada 

investasi jangka pendek yang sangat likuid. 

 Setara kas biasanya dimiliki dengan tujuan untuk memenuhi komitmen jangka 

pendek dan bukan untuk investasi atau tujuan lain. Suatu investasi baru dapat 
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memenuhi syarat sebagai setara kas jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga 

bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 

  

2. Klasifikasi Arus Kas 

 Klasifikasi arus kas Menurut PSAK (2009 : 2.5) yaitu : 

“Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu 
dan harus mengklasifikasikan arus kas tersebut menurut aktivitas 
operasi, investasi dan pendanaan”.  

 

Penyajian arus kas menurut ketiga klasifikasi tersebut dilakukan dengan cara 

yang paling sesuai dengan  karakteristik bisnis suatu perusahaan yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas Operasi 

Aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang 

bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas 

operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang 

merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari 

penjualan barang dagangan , pembayaran kas pembelian kepada supplier, dan 

pembayaran gaji karyawan perusahaan. 

b. Aktivitas Investasi 

Aktivitas perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi yang 

tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi 

antara lain mencakup penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap dan 

pengeluaran kas untuk pembelian mesin produksi. 

c. Aktiva Pendanaan 

Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi 

kewajiban jangka panjang dan modal perusahaan. Arus kas dari aktivitas 

pendanaan antara lain mencakup penerimaan kas dari penerbitan saham baru, 

dan pengeluaran kas untuk pembayaran utang jangka panjang. 
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Arus kas baik kas masuk (cash-inflow) maupun kas keluar (cash-outflow) 

untuk masing-masing klasifikasi tersebut disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 2.5 
Tabel Klasifikasi arus kas masuk dan kas keluar 

 
AKTIVITAS OPERASI 
Kas Masuk (Cash-inflow) 

Penjualan barang dagangan 
Pendapatan royalti, komisi, fee dan 
imbalan lain 
Pendapatan bunga dan dividen 

Kas Keluar (Cash outflow) 
Pembayaran kepada pemasok barang 
dan jasa 
Pembayaran gaji karyawan 
Pembayaran Pajak 
Pembayaran bunga dan biaya-biaya 
lainnya 

 
 
 
 
 
 
 

Pos-Pos Laba Rugi 

INVESTASI 
Kas Masuk (Cash-inflow) 

Penjualan aktiva tetap 
Penjualan investasi jangka panjang 

Kas Keluar (Cash-outflow) 
Pembelian aktiva tetap 
Pembelian investasi jangka panjang 

 
 
 

Pos-pos aktiva tidak lancar 

PENDANAAN 
Kas Masuk (Cash-inflow) 

Penerbitan saham baru 
Penerbitan jangka panjang (misal 
obligasi) 

Kas Keluar (Cash-outflow) 
Pembayaran dividen 
Penarikan kembali saham (treasury 
stock) 
Pembayaran utang jangka panjang 

 
 
 
 
 

Pos-pos Utang Jangka Panjang dan Modal 

 

Sumber : Fahmi Irham (2011 : 75) Buku Analisis Laporan Keuangan 
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3. Format Laporan Arus Kas 

a. Laporan arus kas menggunakan metode langsung 

Menurut PSAK (IAI : 2009 : 2.8) mengatakan bahwa : 

“Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan 
pengeluaran kas bruto diungkapkan.” 
 

Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang 

berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan 

dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai 

kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat 

diperoleh baik : 

1. Dari catatan akuntansi entitas. 

2. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos 

lain dalam laporan laba rugi untuk : 

a. Perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode 

berjalan. 

b. Pos bukan kas lainnya. 

c. Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. 

Berikut adalah format laporan arus kas menggunakan metode langsung 

menurut PSAK (IAI : 2009 : 2.21) sebagai berikut : 
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Tabel 2.6 
Format laporan arus kas langsung 

 
Arus kas dari aktivitas operasi       

  Penerimaan kas dari pelanggan Rp.  XXX 

  Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  Rp.  XXX 

  Kas yang dihasilkan operasi Rp.  XXX 

  Pembayaran bunga Rp.  XXX 

  Pembayaran pajak penghasilan Rp.  XXX 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi    Rp.  XXX 

  

Arus kas untuk aktivitas investasi Rp.  XXX 

  Akuisisi entitas anak X dengan kas Rp.  XXX 

  Pembelian aset tetap Rp.  XXX 

  Hasil dari penjualan peralatan Rp.  XXX 

  Penerimaan bunga Rp.  XXX 

  Penerimaan dividen Rp.  XXX 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi  Rp.  XXX 

  

Arus kas dari aktiva pendanaan Rp.  XXX 

  Hasil dari penerbitan modal saham Rp.  XXX 

  Hasil dari pinjaman jangka panjang Rp.  XXX 

  Pembayaran utang sewa pembiayaan  Rp.  XXX 

  Pembayaran dividen Rp.  XXX 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan  Rp.  XXX 

Kenaikan bersih kas dan setara kas Rp.  XXX 

Kas dan setara kas pada awal periode Rp.  XXX 

Kas dan setara kas pada akhir periode    Rp.  XXX 
 

             Sumber : PSAK (IAI : 2009 : 2.21) 
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b. Laporan karus kas metode tidak langsung 

 Menurut PSAK (IAI : 2009 : 2.9) mengatakan bahwa : 

 “Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan 
mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan 
(deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk 
operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau 
beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.” 

 
Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi 

ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh : 

1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode 

berjalan. 

2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, 

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba 

entitas asosiasi yang belum dibagikan. 

3. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

Berikut adalah format laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung  

menurut PSAK (IAI : 2009 : 2.22) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabel 2.7 
Format laporan arus kas tidak langsung 

 
Arus kas dari aktivitas operasi       

  Laba sebelum pajak Rp.  XXX 

  Penyesuaian untuk : 

  Penyusutan Rp.  XXX 

  Kerugian selisih kurs Rp.  XXX 

  Pendapatan investasi Rp.  XXX 

  Beban bunga Rp.  XXX 

  Kenaikan piutang usaha dan piutang lain Rp.  XXX 

  Penurunan persediaan Rp.  XXX 

  Penurunan utang usaha Rp.  XXX 

  Kas yang dihasilkan dari operasi Rp.  XXX 

  Pembayaran bunga Rp.  XXX 

  Pembayaran pajak penghasilan Rp.  XXX 

Arus kas (bersih) dari aktivitas operasi     Rp.  XXX 

  

Arus kas untuk aktivitas investasi     Rp.  XXX 

  Akuisisi entitas anak X dengan kas  Rp.  XXX 

  Pembelian aset tetap       Rp.  XXX 

  Hasil dari penjualan peralatan Rp.  XXX 

  Penerimaan bunga Rp.  XXX 

  Penerimaan dividen Rp.  XXX 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi    Rp.  XXX 

  

Arus kas dari aktivitas pendanaan    Rp.  XXX 

  
Hasil dari penerbitan modal 
saham Rp.  XXX 

  
Hasil dari pinjaman jangka 
panjang Rp.  XXX 

  Pembayaran utang sewa pembiayaan Rp.  XXX 

  Pembayaran dividen Rp.  XXX 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan    Rp.  XXX 

Kenaikan bersih dan setara kas    Rp.  XXX 

Kas dan setara kas pada awal periode    Rp.  XXX 

Kas dan setara kas pada akhir periode      Rp.  XXX 

 

  Sumber : PSAK (IAI : 2009 : 2.22) 
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2.1.6.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK (IAI : 2009 : 109) catatan atas laporan keuangan adalah : 

 “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa 
yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan 
komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 
perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan laporan atas keuangan 
memberikan penjelasan atas rincian dari pos-pos yang disajikan dalam 
laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak 
memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.” 

 

Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan 

sebagai berikut, untuk membantu  pengguna memahami dan membendingkan dengan 

laporan keuangan entitas lainnya : 

a. Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK; 

b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan ; 

c. Informasi  tambahan  untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan  perubahan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba rugi terpisah 

(jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai 

dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan 

d. Pengungkapan lainnya, termasuk : 

(1) Liabilitas kontijensi; 

(2) Pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan 

manajemen risiko keuangan. 

  

 Dalam beberapa keadaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki untuk 

membedakan urutan pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, 

entitas dapat menggabungkan informasi perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba 

rugi dengan informasi tentang jatuh tempo instrumen keuangan, meskipun 

pengungkapan pertama berhubungan dengan laporan laba rugi komprehensif atau 

laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) dan yang kedua berhubungan dengan 
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laporan posisi keuangan. Namun demikian, entitas tetap menjaga struktur yang 

sistematis untuk catatan atas laporan keuangan sepanjang dapat diterapkan. 

 Entitas dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan 

informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut K. R Subramanyam et al. (2010 : 3) Analisis laporan keuangan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian penting dari analis bisnis yang 

lebih luas. Hal tersebut meliputi analis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, 

serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis bisnis berguna dalam banyak 

keputusan bisnis seperti memilih investasi dalam efek (surat berharga atau sekuritas) 

ekuitas atau efek utang, memilih perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek 

atau utang jangka panjang, menilai perusahaan dalam penawaran saham perdana, dan 

mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan investasi. 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Secara harafiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu analisis 

dan laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata “analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut : 

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 

Menurut K. R Subramanyam et al. dalam buku Analisis laporan keuangan 

(2010 : 4) menyatakan bahwa : 

“Analisis Laporan Keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis 
untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan 
untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam 
analisis bisnis”. 
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Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, 

dan intuisi dalam pengambilan  keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis 

bisnis. Analisis ini tidak mengurangi perlunya penilaian ahli, namun menyediakan 

dasar sistematis dan efektif untuk analisis bisnis. 

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis 

bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut dan keputusan-keputusan 

lain yang tidak terhitung banyaknya. Analisis bisnis membantu pengambilan 

keputusan  dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas lingkungan 

bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan keuangan 

 Menurut Kasmir dalam bukunya Pengantar manajemen keuangan (2010 : 92) 

mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu 

sebagai berikut : 

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 apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

kedepan 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 pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 
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 Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang 

akan dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. 

Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang 

posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

 

2.3 Analisis Rasio 

 Menurut K.R Subramanyam et al. dalam bukunya Analisis laporan keuangan 

(2010 : 40) menyatakan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis 

keuangan yang paling popular dan banyak digunakan. Sebuah rasio menyatakan 

hubungan matematis antara dua kuantitas. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat 

mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi  lebih lanjut. Analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar pembandingan dalam 

menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-

masing komponen yang membentuk rasio. Seperti alat analisis lainnya, rasio paling 

bermanfaat bila berorientasi ke depan. Oleh karena itu, kegunaan rasio tergantung 

pada keahlian penerapan dan interpretasinya. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio 

 Menurut K. R Subramanyam et al. dalam buku analisis laporan keuangan 

(2010 : 42) menyatakan analisis rasio adalah : 

”Rasio merupakan alat analisis untuk menyediakan pandangan terhadap 
kondisi yang mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan 
titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat 
mengidentifikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut”. 

 

2.3.2 Penggolongan Rasio 

 Menurut Irham Fahmi dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2011 : 

120) mengingatkan bahwa rumus rasio keuangan adalah bersifat umum dan khusus. 

Bersifat umum artinya rumus yang disajikan disini bisa diterapkan pada seluruh 

bentuk bisnis yang dalam laporan keuangannya menyajikan informasi sesuai dengan 
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format yang terdapat pada rumus. Adapun bersifat khusus artinya rumus tersebut 

harus disesuaikan dengan bentuk sektor bisnis yang ingin dikaji atau akan dianalisis, 

penyesuaian atau berdasarkan “representative formula” dengan tujuan agar diperoleh 

hasil analisis dan rekomendasi sesuai dengan keinginan yang diharapkan.  

 Menurut Atmaja dalam buku Manajemen Keuangan (2008 : 415) menyatakan 

ada 5 area penting dalam menyajikan analisis rasio dalam menganalisis laporan 

keuangan yaitu : 

1. Likuiditas 

2. Solvabilitas 

3. Aktivitas 

4. Rentabilitas 

5. Rasio Penilaian Pasar 

 

2.4 Analisis Rasio Laporan keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Likuiditas 

 Menurut Irham Fahmi dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2011 : 

121) menyatakan pengertian rasio likuiditas adalah : 

”kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji 
karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. 
Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity.” 

  

 Sedangkan menurut K.R Subramanyam dalam bukunya Analisis Laporan 

Keuangan (2010 : 241) menyatakan pengertian rasio likuiditas adalah : 

 “Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Secara konvesional, jangka pendek diaanggap periode 
hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus 
operasi normal suatu perusahaan”. 
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 Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang 

berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan 

masalah likuiditas yang lebih ekstrem. 

 Menurut K. R Bramanyam dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2010 

: 44 ) Rasio Likuiditas memiliki 4 (empat) rasio yaitu rasio lancar, rasio cepat, waktu 

penagihan, dan jumlah hari untuk menjual persediaan yang akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Menurut Kieso et al. (2008 : 223) rasio lancar (current ratio) adalah : 

“Rasio yang mengukur kemampuan membayar hutang jangka 
pendek.” 
 

ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami 

bahwa penggunaan current ratio dalam menganalisis laporan keuangan hanya 

mampu memberi analisa secara kasar, oleh karena itu perlu adanya dukungan 

analisa secara kualitatif secara lebih komprehensif. Adapun rumus current 

ratio adalah : 

 

 

 

2. Rasio Cepat 

Menurut Kieso et al. (2008 : 223) rasio cepat (quick ratio) adalah : 

“ Rasio ini mengukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih 
teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi 
persediaan yang diaanggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid 
dan kemungkinan menjadi sumber kerugian.” 

 
 
 

 

Curret Ratio = 
aset lancar 

x 100 % 
kewajiban lancar 
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Adapun rumus quick ratio adalah : 

 

 

 

3. Waktu Penagihan 

Menurut K. R subramanyam et al. (2010 : 252) menyatakan bahwa : 

“Periode penagihan mengukur jumlah hari yang dibutuhkan, 
secara rata-rata, untuk menghitung waktu penagihan 
berdasarkan saldo piutang. Angka ini dihitung dengan membagi 
360 hari (perkiraan jumlah hari dalam setahun) dengan 
perputaran piutang”. 

 
berikut adalah rumus waktu penagihan : 

 

Periode penagihan = 
Piutang rata-rata 
penjualan : 360 

 

4. Jumlah Hari untuk Menjual Persediaan 

Menurut K. R subramanyam et al. (2010 : 254) menyatakan bahwa : 

“Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna untuk menilai 
kebijakan pembelian dan produksi perusahaan adalah jumlah 
hari untuk menjual persediaan.” 
 

Rasio jumlah hari untuk menjual persediaan dihitung sebagai berikut : 

 

Jumlah hari penjualan persediaan = persediaan : 
harga pokok penjualan 

360 
 

2.4.2 Pengertian Rasio Solvabilitas 

 Menurut K. R Subramanyam et al. (2010 : 43) Rasio solvabilitas adalah : 

“ Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 
utang.”  

 

Quick Ratio = 
aset lancar - persediaan 

x 100 % 
kewajiban lancar 



44 

 

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena 

perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangi berapa 

utang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk 

membayar utang. 

 Menurut Brigham (2006 : 101) rasio solvabilitas memiliki 3 (tiga) rasio yaitu 

Total Debt To Total Assets, Debt Service Ratio, dan Total Debt To Total Equity yang 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Total Debt To Total Assets 

Menurut Brigham (2006 : 103) rasio total utang terhadap aset adalah rasio 

yang mengukur sejauhmana utang dapat ditutupi oleh aktiva lebih besar 

rasionya lebih aman. Rasio total utang terhadap modal ekuitas dihitung 

sebagai berikut : 

 

Total Debt To Total Assets  = 
total kewajiban 

total aktiva 
 

2. Debt Service Ratio 

Menurut Husnan et al. (2006 : 71) Rasio ini menggambarkan sejauhmana laba 

setelah dikurangi bunga dan penyusutan serta biaya nonkas dapat menutup 

kewajiban bunga dan pinjaman. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut : 

 

Debt Service Ratio          = 
Laba bersih + bunga + penyusutan + 

beban non kas 
ekuitas pemegang saham 
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3. Total Debt To Total Equity  

Menurut Husnan (2006 : 70) Rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana 

modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil 

rasio ini semakin baik. Berikut adalah perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

2.4.3 Pengertian Rasio Aktivitas 

 Pengertian rasio aktivitas menurut Husnan et al. (2006 : 75) adalah : 

”Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 
menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 
kegiatan lainnya”. 

 

Menurut Atmaja (2008 : 416)  menyatakan terdapat 4 (empat) rasio yaitu rasio 

Inventory Turnover, Days Sales Outstanding, Receivable Turn Over dan Total Aset 

Turn Over yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Inventory Turnover 

Menurut Brigham et al. (2006 : 97) menyatakan bahwa rasio ini mengukur 

perputaran persediaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat 

dihitung dengan perhitungan sebagai berikut : 

Inventory Turnover = 
Penjualan 
Persediaan 

 

2. Days Sales Outstanding 

Menurut Brigham et al. (2006 : 98) menyatakan bahwa rasio ini untuk 

menilai piutang. Jadi, rasio ini mencerminkan rata-rata rentang waktu 

perusahaan harus menunggu untuk menerima kas setelah melakukan 

penjualan. Adapun perhitungannya sebagai berikut : 

 

Total Debt To Total Equity  = 
Total kewajiban 

Total ekuitas 
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Days Sales Outstanding = 
Piutang 

Rata-rata penjualan per hari 
 

3. Receivable Turn Over 

Menurut Husnan (2006 : 78) rasio ini menunjukan berapa cepat penagihan 

piutang. Semakin besar semakin baik. Rasio ini dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Receivable Turn Over = 
Penjualan 

Piutang usaha 
 

4. Total Aset Turn Over 

Menurut Brigham (2006 : 100) Rasio ini menunjukan perputaran total 

aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh 

kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Rasio ini dapat 

dihitung sebagai berikut : 

 

Total Assets Turn Over  = 
penjualan 

total aktiva 
 

 

4.4.4 Pengertian Rasio Rentabilitas 

Pengertian rasio rentabilitas menurut Brigham (2006 : 107) adalah : 

“Rasio rentabilitas adalah rasio yang menunjukan penilaian keefektifan 
dari operasi sebuah perusahaan”. 

 

Menurut Atmaja (2008 : 417) rasio profitabilitas memiliki 3 (tiga) rasio yaitu 

Margin laba kotor, margin laba operasi, return on investment yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Margin laba kotor  

Menurut Kasmir (2010 : 115) margin laba kotor adalah : 

“Margin laba kotor merupakan salah satu rasio yang digunakan 
untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan.” 

 

Laba kotor atau margin kotor diukur dari pendapatan dikurangi harga pokok 

penjualan, dan sering dilaporkan dalam bentuk presentase yang dihitung dari 

laba kotor dibagi dengan penjualan. Margin laba kotor dihitung sebagai 

berikut : 

Margin Laba Kotor = 
penjualan - harga pokok penjualan 

penjualan 
 

2. Margin laba operasi 

Menurut Brigham (2006 : 107) margin laba operasi adalah : 

“Rasio yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan 
penjualan, akan menunjukan laba per nilai rupiah penjualan.” 

 

Margin laba operasi merupakan fungsi dari harga jual per unit produk atau 

jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa 

produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan 

setelah penjualan. Margin laba operasi bersih dihitung sebagai berikut : 

 

Margin Laba operasi bersih = 
Pendapatan bersih 

penjualan 
 

3. Return On Investment 

Menurut Kasmir (2010 : 115) margin laba bersih adalah : 

“Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila 
diukur dari modal pemilik.” 
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Semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini dihitung sebagai berikut : 

Return On Investment = 
Laba bersih 
Total ekuitas 

 

2.4.5 Pengertian Rasio Penilaian Pasar 

 Menurut Atmaja (2008 : 417) rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang 

khusus  dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi 

perusahaan di pasar modal. Rasio ini memiliki 2 (dua) rasio yaitu Price Earning 

Ratio dan  Market to Book Value Ratio yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Price Earning Ratio 

Menurut Brigham (2006 : 112) Rasio ini menunjukan perbandingan antara 

harga saham di pasar perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima, Price Earning Ratio dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Price Earning Ratio = 
Harga pasar saham 

Laba bersih 
 

2. Market to Book Value Ratio  

Menurut Brigham (2006 : 112) market to book value ratio adalah : 

“rasio ini menunjukan perbandingan harga saham di pasar 
dengan nilai buku saham tersebut yang digambarkan di neraca.”  

 

Market to book value ratio dapat dihitung sebagai berikut : 

market to book value ratio = 
Nilai pasar saham 

Nilai buku 
 

 


