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BAHAN RUJUKAN

2.1 Laporan Keuangan

Bidang keuangan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam 

mengamati perkembangan suatu perusahaan. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan 

sangat memerlukan laporan atau keterangan mengenai keadaan keuangannya, yang 

disebut “Laporan Keuangan”. Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang bersangkutan. Informasi 

yang diperoleh dari laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap 

perusahaan tersebut.

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, hasil serta 

beban dalam suatu perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

dalam buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.5) adalah :

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Sedangkan menurut Kieso, Weygant and Warfield dalam buku Intermediate 

Accounting (2011:5) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“Financial statements are the principal means through which a 
companycommunicates it’s financialinformation to those outside it. These 
statements provide a company’s history quantified in money terms. The 
financial statements most frequently provided are (1) the statement of 
financial 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 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan 

keuangan perusahaan terdiri dari :



1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komprehensif.

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 

yaitu pihak intenal dan pihak eksternal.

Adapun pihak-pihak Internal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Perusahaan

Pemilik perusahaan menanggung resiko atas harta yang ditempatkan pada 

perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan 

memiliki kemampuan membayar deviden. Disamping itu untuk menilai apakah 

investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, laporan 

keuangan dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan penempatan 

investasi dalam perusahaan.

2. Manajer/Pimpinan Perusahaan

Arti penting laporan keuangan bagi manajer adalah bahwa laporan keuangan 

tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik 

perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada manajer. 

Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam bentuk laporan 

keuangan hanyalah sampai pada penyajian posisi keuangan dan hasil usaha 

dalam suatu periode dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara 

konsisten.

3. Karyawan

Karyawan memerlukan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan, sehingga dengan informasi ini memungkinkan mereka melakukan 



penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun dan kesempatan kerja.

Sedangkan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Investor

Para investor berkepentingan terhadap resiko yang mlekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau 

menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka tertarik juga pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar deviden.

2. Kreditur dan Bankir

Para kreditur dan bankir perlu mengetahui posisi dan kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dilihat dari hasil laporan keuangan perusahaan tersebut 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit.

3. 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.

4. Shareholder’s (para pemegang saham)

Pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang diperoleh, dan penambahan modal 

untuk bussiness plan selanjutnya.

5. Pelanggan

Pelanggan berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang.

6. Pemerintah

Pemerintah memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan untuk membantu 

dalam menentukan besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.



7. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu mayarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan laporan 

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

manajemen perusahaan.

Adapun sifat dari laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh, 

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

:

1. Fakta yang telah dicatat (Record Fact)

Bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, 

seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam peruasahaan maupun yang 

disimpan di Bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun 

aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini 

berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa 

lampau, dan jumlah-jumlah uang yang dicatat dalam pos-pos itu dinyatakan 

dengan harga-harga pada waktu terjadi peristiwa tersebut (at original cost).

Dengan sifat uang yang demikian maka laporan keuangan tidak dapat 

mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi 

perekonomian yang paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis.

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (Accounting Convention and 

Postulate)

Prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan didalam akuntansi berarti data yang 

telah dicatat itu berdasarkan pada prosedur dan anggapan-anggapan tertentu 

yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (General Accepeted 

Accounting Principles), hal ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan.



3. Pendapat pribadi (Personal Judgement)

Maksudnya adalah walaupun pencatatan-pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi yang telah ditetapkan dan sudah menjadi standar praktek 

pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi tersebut tergantung 

pada akuntan atau perusahaan yang bersangkutan.

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 dapat dianggap satu-satunya 

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

pihak tertentu.

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan.

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan 

prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak 

dilaksanakan, jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap 

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.

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 Ikatan Akuntansi 

Indonesia dalam buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.5) adalah :

“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.”

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang terkendalikan, 

keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan.

Informasi kinerja perusahaan terutama rentabilitas, diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Laporan keuangan 

juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

Adapun karakteristik kualitatif dari laporan keuangan menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:7) adalah :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, 

pengguna diasumsikan untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan 

agar laporan keuangandapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang 

relevan harus diabadikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 



mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,menegaskan, atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 

dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna yang diambil atas laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 

besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari 

kelalaian dalam mencantumkan (omission)atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement).

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, 

dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui 

pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil 

tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini 

untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan 

keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan 

peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat 

dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur 

kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan 

kewajiban atau beban tidak disajkan lebih rendah. Namun demikian, 

penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau 



penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih 

tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam 

batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau meyesatkan dan karena itu 

tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna 

juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari 

transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

suatu entitas, antar periode entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. 

Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan 

tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan 

informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika 

terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyedian 

informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan 

keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.



10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, 

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. 

Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati 

manfaat. Dalam evaluasi biaya dan manfaat, entitas harus memahami bahwa 

manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikamati oleh pengguna 

eksternal.

2.1.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Dalam melakukan analisa laporan keuangan, penting bagi seorang analisis untuk 

memahami bentuk-bentuk penyusunannya dan kelemahan dalam menganalisis laporan 

keuangan tersebut.

Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan 

keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.6), laporan keuangan terdiri enam 

elemen, yaitu :

1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode.

2. Laporan laba komprehensif selama periode.

3. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan semua perubahan ekuitas dan 

perubahan-perubahan yang muncul dari transaksi-transaksi dengan pihak 

pemegang saham dalam kapasitas mereka sebagai pemilik perusahaan selama 

periode.

4. Laporan arus kas selama periode.

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi terkait dengan kebijakan 

akuntansi yang signifikan dan catatan-catatan penjelasan lainnya pada awa 

periode.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif yang disajikan apabila 

suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 



membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau apabila entitas 

mereklasifikasi pos-pos yang ada pada laporan keuangan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komponen-komponen laporan 

keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

Disamping ketiga laporan pokok tersebut juga dihasilkan laporan pendukung seperti 

laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan 

pada awal periode  komparatif.

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan

(2007:13) :

“Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal 

dari suatu perusahaan pada suatu 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 historical cost.

Klasifikasi neraca yang biasa terdapat dalam suatu perusahaan :

1) Aset 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2009:19.4) pengertian aset sebagai berikut :

“Aset adalah sumber daya yang :
 Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu;
 Manfaat ekonomis dimasa depan dari aset tersebut 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 :

a. Aset Lancar menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa 

Laporan Keuangan (2007:14 ) adalah sebagai berikut :

“Aset Lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan 
untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 



dikonsumer dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau 
dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal”.

Yang termasuk aset lancar adalah :

 Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan.

 Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), 

adalah invetasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud 

untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan 

dalam operasi.

 Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan 

dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang.

 Piutang Dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kreditur atau langganan) 

sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit.

 Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan 

adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal 

neraca masih digudang/belum laku dijual.

 Piutang Penghasilan atau Penghasilan yang Masih Harus Diterima, adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa/prestasinya,tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga 

merupakan tagihan.

b. Aset Tidak Lancar menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan 

Keuangan (2007:16), adalah sebagai berikut :

“Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai umur kegunaan relatif 
permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari 
satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali putaran operasi 
perusahaan)”.

Yang termasuk aset tidak lancar adalah :

 Investasi Jangka Panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti 

mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang 

dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam 

investasi jangka panjang diluar usaha pokoknya.



 Aset Tetap, adalah aset yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak 

(konkrit). Syarat lain yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap selain aset 

itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat 

permanen (aset tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau 

tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).

 Aset Tetap Tidak Berwujud (Intangible Fixed Assets), adalah kekayaan 

perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang 

mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam 

kegiatan perusahaan.

 Beban yang Ditangguhkan (Deffered Charges), adalah menunjukkan 

pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka pnjang (lebih dari 

satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-

periode berikutnya, misalnya : biaya pemasaran, diskonto obligasi, biaya 

pembukaan perusahaan, biaya penelitian dan sebagainya.

 Aset Lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aset perusahaan yang 

tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya, misalnya : gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, 

piutang jangka panjang dan sebagainya.

2) Kewajiban

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan 

Keuangan (2007:18), hutang adalah :

“Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar 

(hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang.

a. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan diakukan dalam 

jangka pendek (satu tahun dengan tanggal neraca) dengan menggunakan aset 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan.



Yang termasuk dalam hutang lancar adalah :

 Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul akibat adanya pembelian barang 

dagangan secara kredit.

 Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur 

dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada 

waktu tertentu dimasa yang akan datang.

 Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.

 Biaya Yang Masih harus Dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya.

 Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah sebagian (seluruh) 

hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena 

harus segera dilakukan pembayaran.

 Penghasilan Yang Diterima Muka (Deffered Revenue), adalah penerimaan 

uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisir.

b. Hutang Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

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

sejak tanggal neraca).

Yang termasuk dalam hutang jangka panjang adalah :

- Hutang Obligasi,

- Hutang Hipotik, adalah hutang yag dijamin dengan aset tetap tertentu.

- Pinjaman Jangka Panjang yang lain.

3) Ekuitas

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan 

Keuangan (2007:19), ekuitas adalah :

“Merupakan hak atau bagian dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 
ditujukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang 
ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 
terhadap seluruh hutang-hutangnya”.



Ilustrasi penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) :

Tabel 2.1

Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

sdi

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan posisi keuangan (Neraca) per 31 Desember 20X7

(dalam ribuan rupiah)

31 Des 20X7 31 Des 20X6

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas      XXX        XXX

Piutang Usaha      XXX        XXX

Persediaan      XXX        XXX

Aset Lancar Lainnya     XXX        XXX

Total Aset Lacar      XXX        XXX

Aset Tidak Lancar

Aset keuangan tersedia untuk dijual                 XXX        XXX

Investasi dalam entitas asosiasi     XXX        XXX

Aset tetap     XXX        XXX

Aset tak berwujud lainnya     XXX        XXX

Goodwill     XXX        XXX

Total Aset Tidak Lancar     XXX        XXX

Total Aset     XXX        XXX



Al Liabilitas

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.49-1.50)

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha dan terutang lainnya     XXX       XXX

Pinjaman jangka pendek     XXX       XXX

Bagian pinjaman jangka panjang     XXX       XXX

Utang pajak jangka pendek     XXX       XXX

Provisi jangka pendek     XXX       XXX

Total Liabilitas Jangka Pendek     XXX       XXX

Liabilitas Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang     XXX       XXX

Pajak tangguhan     XXX       XXX

Provisi jangka panjang     XXX       XXX

Total Liabilitas Jangka Panjang     XXX       XXX

Total Liabilitas     XXX       XXX

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik

Entitas induk

Modal saham    XXX       XXX

Saldo laba    XXX       XXX

Komponen ekuitas lainnya    XXX       XXX

  XXX       XXX

Kepentingan non pengendalian    XXX       XXX

Total Ekuitas    XXX       XXX

Total Liabilitas dan Ekuitas    XXX       XXX



2. Laporan Laba Komprehensif

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2009:1.3), laba rugi adalah :

“Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk 

komponen-komponen pendapatan komprehensif lain”.

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan 

(2007:26) laba rugi adalah :

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh suatu perusahaan pada 

periode tertentu”.

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 :

a. Pendapatan (Revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas seperti penjualan barang dagang, penghasilan jas (fees), pendapatan 

bunga, pendapatan dividen, royalty, dan sewa.

b. Keuntungan (Gains).

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

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

penurunan ekonomi yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) 

perusahaan selama periode tertentu.

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

penghasilan bersih (laba). Laporan laba rugi komprehensif biasanya dapat disajikan 

menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Metode Sifat Beban; menghubungkan beban dalam laba rugi berdasarkan 

sifatnya (misalnya penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, 

imbalan kerja dan biaya iklan) dan tidak merealisasikan menurut fungsi dalam 

berbagai entitas.

Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban :



Tabel 2.2

Metode Sifat Beban

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.34)

2. Metode Fungsi Beban ; mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya 

sebagai bagian dari biaya penjualan atau, misalnya, biaya aktivitas distribusi 

atau administrasi.

Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode fungsi beban :

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan Laba/Rugi

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

(mengilustrasikan penyajian laba rugi komprehensif dalam pengklasifikasian 
beban dalam laba rugi berdasarkan sifat)

Pendapatan lainnya xxx

Pendapatan atas persediaan barang jadi xxx

   Dan barang dalam proses

Bahan baku yang digunakan xxx

Beban imbalan kerja xxx

Beban penyusutan amortisasi xxx

Beban lain xxx

Total beban (xxx)

Laba sebelum pajak xxx



Tabel 2.3

Metode Fungsi Beban

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.34)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik 

pada suatu entitas pada jangka waktu tertentu. Penambahan pada ekuitas pemilik berasal 

dari investasi yang dilakukan oleh pemilik dari laba bersih yang dihasilkan selama 

periode berjalan. Pengurangan ekuitas pemilik dari pengambilan pribadi oleh pemilik 

dan dari kerugian bersih.

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan Laba/Rugi

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

(mengilustrasikan penyajian laba rugi komprehensif dalam pengklasifikasian 
beban dalam laba rugi berdasarkan sifat)

Pendapatan xxx

Beban penjualan (xxx)

Laba bruto xxx

Pendapatan lainnya xxx

Beban distribusi (xxx)

Beban administrasi (xxx)

Beban lain            (xxx)

Laba sebelum pajak xxx



4. Laporan Arus Kas

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield dalam buku yang berjudul

Akuntansi Intermediate (2008:212), tujuan laporan arus kas adalah:

“Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan 

selama satu periode”.

Dalam laporan arus kas, terdapat tiga aktivitas pokok perusahaan yaitu, operasi, 

investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang ditunjukkan oleh kegiatan operasional perusahaan selama satu periode 

akuntansi. Aktivitas investasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditunjukkan oleh perolehan dan penjualan aset tetap dan aset lainnya. Aktivitas 

pendanaan yaitu aktivitas penerimaan kas yag perlu dibayar kembali atau pengeluaran 

kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan 

komposisi investasi jangka panjang dan utang pemerintah sehubungn dengan pendanaan 

dana defisit atau penggunaan surplus anggaran.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan umum tentang perusahaan, 

kebijakan akuntansi yang diterapkan dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laporan 

laba rugi. Jika penjelasan tiap akun neraca dan laporan laba rugi masih belum terperinci, 

maka akan dijabarkan dalam lampiran.

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komprehensif

Laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif disajikan apabila 

suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau apabila entitas mereklasifikasi pos-

pos yang ada pada laporan keuangan.



2.2 Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan 

keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas keuangan ini sendiri.

Sedangkan menurut Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo dan Rifka

Julianty (2008:52) pengertian analisis laporan keuangan adalah :

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

2.2.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008:53) Tujuan dari Analisa 

Laporan Keuangan adalah:

“Digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi 
atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 
keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah 
manajemen, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen”.
Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

dan intuisi, untuk mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak 

bisa dihindari pada setiap proses pengambilan keputusan. Dalam menganalisis laporan 

keuangan ada berbagai langkah yang harus ditempuh, yaitu :

1. 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.

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan 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 per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, 

dan pajak.

3. Mempelajari dan me-review laporan keuangan

Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diterapkan maka perlu 

dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, tujuannya 

adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas 

menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan.

4. Menganalisis laporan keuangan

Setelah memahami dan me-review laporan keuangan, maka dengan 

menggunakan berbagai metode dan analisis yang dapat menganalisis laporan 

keuangan dan mengintrepetasikan hasil analisis tersebut.

Didalam menganalisis laporan keuangan menurut Sofyan S Harahap 

(2007:201) terdapat kelemahan-kelemahan seperti :

1. Analisis laporan keuangan didasarkan kepada laporan keuangan oleh karenanya 

laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak 

salah.

2. Objek analisis laporan keuangan hanya untuk menilai suatu laporan keuangan 

tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan tetapi juga harus dilihat 

aspek lainnya, seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya 

manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat.

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi 

ini berbeda dengan kondisi di masa yang akan datang.

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 

dua klasifikasi yaitu :

1. Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) adalah analisis dengan mengadakan 

pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, 

sehingga akan diketahu 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.

2. Analisis Vertical (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 presentase perkomponen (Common Size), analisis rasio, 

dan analisis break even.

Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah :

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.

2. Trend/Tendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaaan yang dinyatakan 

dalam presentase (trend precentage analysis) adalah suatu metode dan teknik 

analisis untuk mengetahui tendensi dari pada keuangannya, apabila 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 penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja 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 uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.

6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut.



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

mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu 

periode ke periode lain.

8. Analisis break even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan hanya untuk menganalisa 

laporan keuangan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat data agar dapat 

lebih dimengerti dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3 Analisis Rasio Laporan Keuangan

Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan. Misalnya, antara hutang dan modal, antara kas dan total aktiva, antara 

harga produksi dan total penjualan, dan sebagainya. Rasio menggambarkan suatu 

hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan 

alat analisis berupa rasio, akan memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik 

atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang diguakan sebagai standar.

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan 

(2007:64), analisis rasio adalah :

“Analisa ratio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah ‘future 
oriented’, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan 
faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor 
dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi 
keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan 
demikian kegunaan atau manfaat suatu angka ratio sepenuhnya tergantung 
kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisa dalam 
menginterpretasikan data yang bersangkutan”.



Sedangkan analisis rasio menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008:80)

adalah :

“Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasidari 

kedua laporan tersebut”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan rasio 

adalah merupakan teknik menganalisis yang menggunakan alat-alat analisis untuk 

mengetahui hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan dan dapat 

dijadikan dalam menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu.

Adapun tujuan dari analisis rasio dapat memanfaatkan laporan keuangan, yaitu :

1. Dapat mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

2. Dapat mengetahui efektifitas operasi perusahaan.

3. Dapat mengukur rentabilitas atau derajat keuntungan perusahaan.

2.3.2 Cara Pembanding Menilai Rasio

Setelah elemen-elemen laporan keuangan dihubungkan akan didapatkan 

beberapa rasio penting. Namun untuk menilai apakah rasio tersebut baik atau buruk 

diperlukan suatu pembanding. Ada dua cara pembandingan untuk menilai rasio-rasio 

yang telah diperoleh yaitu :

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio tahun lalu pada perusahaan yang 

sama. Misalnya current ratio saat ini dibandingkan dengan current ratio tahun 

yang lalu sehingga bisa diketahui perubahan rasio-rasio dari tahun ke tahun. 

Pembandingan dengan cara ini tahunnya harus berurutan tidak boleh 

membandingkan dengan tahun yang tidak berurutan. Misalnya ROI tahun 2005 

sebesar 16% dibandingkan dengan ROI tahun 2003 yang besarnya 12% 

sehingga tahun 2005 nampak sangat baik karena ada peningkatan. Padahal pada 

tahun 2004 ROI yang dicapai sebesar 18%, sehingga kesimpulan yang dibuat 

akan menyesatkan.

2. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio kelompok 

perusahaan sejenis (rasio industri). Untuk mengetahui kinerja perusahaan, tidak 



hanya membandingkan dengan rasio yang tahun lalu saja, karena kurang 

menunjukkan prestasi yang sesungguhnya. Tetapi harus dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis, agar diketahui posisi perusahaan tersebut dalam industri.

2.3.3 Penggolongan Analisis Rasio

Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen laporan 

keuangan. Ada dua pengelompokkan jenis-jenis rasio keuangan yaitu pengelompokkan 

pertama adalah rasio berdasarkan sumber data keuangan yang merupakan elemen atau 

unsur dari angka rasio tersebut dan pengelompokkan yang kedua adalah didasarkan 

pada tujuan dari penganalisis. Berdasarkan sumber datanya maka angka rasio dapat 

dibedakan menjadi :

1. Rasio-rasio Neraca (balance sheet ratio), merupakan rasio yang 

menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca saja. Seperti current 

ratio, quick ratio, cash ratio, dan debt to equity ratio.

2. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi (income statement ratio), merupakan rasio yang 

menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan laba-rugi saja. Seperti 

gross profit margin, net operating margin, dan operating margin.

3. Rasio-rasio antar laporan (interstatement ratio), merupakan rasio yang 

menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca dan laporan laba-rugi. 

Seperti return on investment, return on equity, asset turnover, sales to inventory, 

dan sales to fixed asset.

Sedangkan yang kedua rasio didasarkan pada tujuan dari penganalisis dapat 

dibedakan menjadi :

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Leverage (Solvabilitas Ratio), digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.

4. Rasio Keuntungan (Profitabilitas Ratio), digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.



5. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya.

6. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio), digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun.

7. Rasio Produktivitas (Productivity Ratio), digunakan untuk mengukur 

kemampuan operasional perusahaan dalam menjual dengan menggunakan aktiva 

yang dimiliki.

2.3.4 Pengertian Rasio Likuiditas

Likuiditas menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008:78) adalah :

“Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut 

didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor”.

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

Rasio likuiditas ini terdiri dari :

a. Rasio Lancar (Current Ratio), yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Apabila 

perusahaan memiliki curret ratio tinggi, berarti perusahaan memiliki aktiva 

yang cukup tersedia untuk melunasi hutangnya, semakin besar current ratio nya

maka semakin besar  kemampuan perusahaan melunasi hutangnya. Ratio ini 

ditunjukkan dalam rumus :

Interpretasi : Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dilunasi 

dengan aktiva lancar. Jika current ratio 100%, maka setiap Rp 1 utang lancar 

dijamin oleh aktiva lancar Rp 1.

b. Rasio Cepat (Quick Ratio), yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya diluar persediaan. Semakin tinggi quick 

Rasio Lancar =       Aset Lancar X 100%     = .......%

Hutang Lancar



ratio, maka semakin baik pula perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Sebaliknya jika semakin rendah quick ratio berarti perusahaan 

memiliki kemampuan yang kurang baik dalam melunasi hutang jangka 

pendeknya. Rasio ini ditunjukkan dalam rumus :

Interpretasi : Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Jika quick ratio 100%, maka setiap Rp 1 

utang lancar dijamin oleh quick assets sebesar Rp 1.

c. Rasio Kas (Cash Ratio). Yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang yang  segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam 

perusahaan dan efek yang segera diuangkan. Jika cash ratio besar berarti 

perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi hutang jangka 

pendeknya. Sebaliknya apabila cash ratio kecil berarti perusahaan memiliki 

kemampuan yang kurang baik dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio 

ini ditunjukkan dalam rumus :

Interpretasi : Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera 

diuangkan.  Jika cash ratio 100%, maka setiap Rp 1 utang lancar dijamin oleh 

kas dan efek sebesar Rp 1.

Rasio Cepat =   Harta Lancar – Persediaan X 100% = .........%

                          Hutang Lancar

Rasio Kas = Kas dan Setara Kas + Efek X 100% = .......%

                        Hutang Lancar



2.3.5 Pengertian Rasio Solvabilitas 

Menurut Sofyan S Harahap (2007:303) mendefinisikan rasio solvabilitas yaitu :

“Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditas,baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun hutang jangka panjang”.

Beberapa rasio likuiditas sebagai berikut :

a. Total debt to equity ratio, rasio ini digunakan untuk mengukur pertimbangan 

antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri . rasio ini 

dihitung dengan cara sebagai berikut :

Interprestasi : berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang? Jika total debt to equity 100%, maka setiap 

Rp. 1 modal sendiri menjamin utang Rp. 1.

b. Total Debt to Total Asset, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

presentase besarnya dana atau modal yang berasal dari pinjaman. Rasio ini 

menunjukan beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan 

hutang atau seberapa besar aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko keuangan perusahaan. Rasio 

ini ditunjukan dengan rumus :

Interprestasi : berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin 

keseluruhan utangnya? Jika total debt to asset 100%, maka setiap Rp. 1 aktiva 

digunakan untuk menjamin utang sebesar Rp 1, atau aktiva perusahaan 100% 

dibelanjai dengan utang.

Total Debt = Hutang Lancar + Hutang Tidak Lancar       X 100% = .......%
To Equity Ratio

          Jumlah Modal

Total Debt = Hutang Lancar + Hutang Tidak Lancar       X 100% = .......%
To Equity Ratio

          Jumlah Aset



c. Time Interest Earned, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi beban tetapnya. Rasio ini ditunjukan dengan rumus :

Interprestasi : berapa besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga 

utang jangka panjang. Jika time interest earned 100% , maka setiap Rp 1 bunga 

utang jangka panjang dijamin oleh keuntungan Rp 1.

Time Interest Earned =          EBIT   X 1 Kali       = ........X

  Bunga Utang Jk Panjang


