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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan 

harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan antara 

lain  pemilik atau pemegang saham, investor, karyawan, manajer perusahaan,  

pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Petunjuk 

yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di Indonesia adalah Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2009, 

menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”. 

 
Sedangkan menurut Keown, Scott, Martin and Petty (2005:31), bahwa: 

“Financial statements that are used to understand how a firm is doing 

financially the income statement, or what is sometimes called the profit 

and loss statement, and the balance sheet”. 

Artinya bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan  tersebut melakukan suatu 

kegiatan keuangan yang hasilnya dapat dilihat dari laporan laba rugi dan neraca. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa laporan keuangan 

adalah suatu laporan  yang dikeluarkan oleh perusahaan yang didalamnya terdapat 

kondisi posisi keuangan perusahaan sebagai suatu alat informasi bagi pihak 

manajemen perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan. 
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, 2009 menyatakan 

bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 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) laibilitas; 

c) ekuitas; 

d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

f) kapasitasnya sebagai pemilik;dan 

g) arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

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

setara kas.  

Sedangkan menurut Bab 4 Accounting Principle Board (APB) statement 

no. 4, tujuan laporan keuangan terdiri dari:  

a. Tujuan khusus  

Untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP.  

b. Tujuan umum  

- Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, 

dan kewajiban perusahaan,  

- Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaaan bersih 

yang berasal dari kergiatan usaha dalam mencari laba,  
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- Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir 

potensi perubahan dalam menghasilkan laba,  

- Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta 

dan kewajiban,  

- Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan pada 

pemakai laporan  

c. Tujuan Kualitatif  

- Relevance  

Memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan 

keuangan dalam proses pengambilan keputusan,  

- Understandability  

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga 

harus informasi dimengerti pemakai,  

- Verifiability  

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan 

menghasilkan pendapat yang sama,  

- Neutrality  

Laporan keuangan itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan,  

- Timelines  

Laporan keuangan itu hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

apabila diserahkan pada saat yang tepat,  

- Comparability  

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya ada 

kekonsistenan dalam menjalankan prinsip akuntansi,  

- Completeness  

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang 

layak dari para pemakai.  

 

2.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 
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ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan  

keuangan  perlu  diklasifikasikan  dalam berbagai jenis laporan keuangan.  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 Tahun 2009, 

mengklasifikasikan jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 
ini: 

(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; 
(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode 
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode; 
(d) laporan arus kas selama periode; 
(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 
akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 
(f) laporan posisi keuangan pada awal periode 
komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu 
kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.” 
 

Selanjutnya Jenis-jenis laporan keuangan menurut Gitman (2006:46) 

adalah:  

"The four key financial statements required by the SEC for reporting to 

shareholders are (1) the income statement, (2) the balance sheet, (3) the 

statement of stockholders’ equity, and (4) the statement of cash flows.”  

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi), balance 

sheet (neraca), dan statement of cash flow (laporan arus kas). Sedangkan laporan 

lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di atas merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan yang merupakan daftar pendukung (supporting statement) dari 

laporan keuangan utama, dan bukan laporan keuangan yang berdiri sendiri. 

Jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Income statement (laporan rugi laba) 
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Income statement (laporan rugi laba) mencerminkan hasil-hasil yang 

dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. 

Dimana tertulis secara lengkap semua pendapatan dan beban yang harus 

dibayar  

Pengertian Laporan rugi laba dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.1 Tahun 2009: 

"Total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-

komponen pendapatan komprehensif lain.” 

Dengan demikian dari kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan, biaya, dan laba atau 

rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

2. Balance sheet (neraca) 

Balance sheet (neraca) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal 

sendiri pada suatu saat tertentu. Neraca digunakan untuk menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan. Gitman (2009) menyatakan bahwa: 

" The balance sheet presents the company’s standings in terms of 
assets and liabilities. Assets include items that are fairly liquid, such as 
cash, securities, and inventory, as well as fixed assets such as 
buildings, machines, and vehicles. Liabilities are also presented in 
short- and long-terms.“  

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa neraca 

merupakan laporan pada saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan 

(aktiva), hutang-hutang, dan ekuitas pemilik. 

3. Statement of cash flows (laporan arus kas) 

Kemudian jenis laporan keuangan utama yang terakhir adalah laporan arus 

kas. Statement of cash flows adalah daftar yang merinci sumber-sumber 

perubahan kas dan ekuivalen kas selama interval waktu yang sama dengan 

perhitungan rugi laba.  

Menurut Gitman (2009) laporan arus kas adalah sebagai berikut:  
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”The statement of cash flows. This report summarizes incoming and 

outgoing cash flows for the specified period. This report gives 

stockholders an idea of how money moved in and out of the company. 

Items that appear on the statement of cash flows include increases in 

accounts payable and receivable, increases and decreases in inventory, 

and dividends paid.”   

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pembiayaan 

dan investasi selama suatu periode akuntansi. Jika digunakan dalam 

kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus 

kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

2.1.4. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2004:201) keterbatasan laporan keuangan antara lain: 

laporan keuangan dapat bersifat historis, laporan keuangan menggambarkan nilai 

harga produk atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat 

ini, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan yang ada 

yang sama-sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan angka laba maupun 

aset, laporan keuangan bersifat konserfatif dalam menghadapi ketidakpastian,  

laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan  

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan, akuntansi didominasi informasi kuantitatif.  

 

2.1.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.1.5.1 Tujuan Analisis laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 
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disusun. Tujuan laporan keuangan menurut Prastowo (2002) adalah sebagai 

berikut: 

“Misalnya dapat 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-masalah manajemen operasi atau 
masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.” 
 
Sedangkan menurut Munawir (2002:31) tujuan dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi 

keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang 

bersangkutan. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih 

bermakna jika disajikan untuk dua periode atau bahkan lebih dari dua periode. Hal 

ini dilakukan sebagai bahan perbandingan diantara tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga akan diperoleh data yang dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.5.2 Metode dan Teknik Analisis laporan Keuangan 

S. Munawir menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) metode dan teknik 

analisis yang digunakan oleh penganalisis laporan keuangan, yaitu : 

1. Analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga 

akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula 

metode analisis dinamis. 

2. Analisis Vertikal, yaitu laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi 

satu periode saja, dengan membandingkan antar pos lainnya dalam laporan 

keuangan. Analisis vertikal ini disebut pula dengan analisis statis, karena 

kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu periode tersebut tanpa 

mengetahui perkembangannya. 

2.1.5.3 Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan 

Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan memberikan 

gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan, pada saat tertentu, prestasi 
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operasi dalam suatu rentang waktu, serta informasi-informasi lainnya yang 

berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan.  Ditinjau dari sudut pandang 

manajemen, laporan keuangan merupakan media bagi mereka untuk 

mengkomunikasikan performance keuangan perusahaan yang dikelolanya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan ditinjau dari sudut pandang 

pemakai, diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional 

dalam praktek bisnis yang sehat. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, diperlukan beberapa tolak ukur, antara lain adalah rasio yang 

menghubungkan data-data keuangan yang satu dengan lainnya.  

Analisis rasio keuangan menjelaskan hubungan-hubungan tertentu dari angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui keadaan 

keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat tertentu. Analisis juga sangat berguna 

juga bagi pihak manajemen untuk merancang perencanaan dan pengawasan operasi 

perusahaan, sedangkan bagi pihak ekstern analisis rasio dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonominya. Mengadakan analisis hubungan dari berbagai 

pos dalam suatu laporan keuangan adalah dasar untuk menginterpretasikan kondisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan untuk melakukan interpretasi tersebut 

diperlukan suatu ukuran tertentu yang dikenal dengan rasio. Analisis rasio keuangan 

adalah langkah awal dari analisis laporan keuangan. (Wiliam, 2008) 

Menurut Brealey, Myers and Marcus (2008:70) penggolongan rasio 

keuangan adalah sebagai berikut:  

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang memperlihatkan seberapa mudah 

perusahaan dapat memegang kas. 

2. Rasio laverage adalah rasio yang memperlihatkan seberapa berat utang 

perusahaan.  

3. Rasio efisiensi adalah rasio yang yang mengukur seberapa produktif 

perusahaan menggunakan aseer-asetnya. 

4. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian perusahaan.  

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-

kemajuan perusahaan, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian adalah:  

a. Rasio Likuiditas  



B ab II T in jauan Pustaka 

 

 

16

 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi, 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih. Yang termasuk dalam rasio likuiditas yaitu:  

1. Rasio lancar (current ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancar( kewajiban Lancar).  

�����	���	�
 =
�����	���	�


���������	���	�

 

2. Rasio cepat (quick ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya yang likuid, yaitu aktiva lancar diluar 

persediaan.  

�����	����� =
�����	���	�
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3. Rasio modal kerja terhadap total aktiva (working capital to total assets 

ratio) menunjukkan potensi cadangan kas yang ada akibat selisih yang 

terjadi antara aktiva lancar dengan hutang lancar (kewajiban lancar).  

�����	�����	��
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b. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki, atau dengan kata lain sejauh mana 

efektifitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. Yang 

termasuk dalam rasio aktivitas diantaranya:  

1. Rasio periode pengumpulan piutang digunakan untuk mengetahui berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang tunai.  

�����	��
����	����� �����	������� = 	
�������	!	360

���������	�
����
 

2. Rasio tingkat perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa kali 

tingkat perputaran piutang dalam satu tahunnya.  



B ab II T in jauan Pustaka 

 

 

17
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3. Rasio tingkat perputaran persediaan menunjukkan tingkat efektifitas 

manajemen persediaan, yaitu menunjukkan lamanya dana tertanam dalam 

persediaan.  

�����	������	��
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4. Rasio tingkat perputaran aktiva tetap menunjukkan sejauh mana 

efektifitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio 

berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya.  

�����	������	��
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c. Rasio Leverage atau Solvabilitas  

Rasio laverage atau solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kawajiban-kewajiban jangka panjangnya. Yang 

termasuk dalam rasio laverage atau solvabilitas diantaranya:  

1. Rasio Hutang (debt ratio) mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya.  

�����	%����� =
�����	%�����

�����	�����
 

2. Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua total kewajibannya 

dengan menggunakan modal sendiri. 

�����	���������	��
ℎ����	����� = 	
�����	%�����

�����	�����	&����
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3. Time interest earned ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar 

bunga hutang dengan laba sebelum bunga dan pajak atau dengan kata lain 

seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk 

menutup beban bunga.  

�� �	'���
���	(�
���	����� =
����	)��
���
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4. Rasio kewajiban lancar terhadap total aktiva mengukur berapa besar total 

aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban lancar.  
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5. Rasio kewajiban tidak lancar terhadap total aktiva mengukur berapa besar 

total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban bukan lancar. 

�����	���������	��	���	�
	�ℎ�	�����	����� = 	
+,-./0	123.4	5./6.7

18-.9	:4-2;.
  

d. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas  

Rasio rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Brealey, Myers 

and Marcus (2008) yang termasuk dalam rasio rentabilitas atau profitabilitas 

diantaranya:  

1. Marjin laba bersih mencerminkan kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba setelah harga pokok penjualan, beban operasi atau 

usaha, beban lain-lainnya dan pajak dalam hubungannya dengan 

penjualan.  

��
���	����	 = 	
����	*�
��ℎ

���������	*�
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2. Marjin laba usaha mencerminkan kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba setelah beban operasi atau usaha dan harga pokok 

penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan.  

��
���	����	)��
��� = 	
����	<��ℎ� + *����

���������	*�
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3. ROA (Return on Assets)  

�)� = 	
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4. ROE (Return on Equity) 

�)( = 	
����	*�
��ℎ	&�����ℎ	����
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5. Rasio Pembayaran Dividen 

Rasio pembayaran dividen mengukur proporsi laba yang dibayar sebagai 

dividen. 

�����	�� ��>�
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e. Rasio Pasar 

Rasio Pasar Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap 

nilai buku perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yaitu Working Capital to Total 

Assets (WCTA) dan Rasio profitabilitas yaitu Return On Investment (ROI). Rasio 

likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio modal 

kerja terhadap total aktiva perusahaan. 
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 Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat 

efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio return on 

investments atau tingkat pengembalian investasi. 
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Keuntungan utama dari analisis rasio keuangan adalah bahwa rasio-rasio 

dapat digunakan untuk membandingkan resiko dan return perusahaan dengan 

ukuran yang berbeda-beda. Rasio ini dapat mencerminkan kinerja perusahaan 

selama periode tertentu dan menunjukan karakteristik ekonomi dan strategi 

persaingan dalam melakukan aktifitas operasi keuangan ataupun investasi  

lainnya. Rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara komponen-

komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan 

dengan rasio keuangan standar, misalnya rasio keuangan industri atau rasio 

perusahaan beberapa tahun tertentu. Manfaat angka rasio tergantung kepada 

penganalisa dalam menginterpretasikan data keuangan. (William, 2008) 
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Selain itu, dari rasio keuangan yang diperoleh, maka manajemen 

perusahaan yang bersangkutan maupun para investor akan dapat melakukan 

tindakan, setelah menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan 

tersebut dan melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan. Sebagai 

contoh adalah rasio ROI (Return On Investment), jika diperoleh rasio ROI yang 

cukup tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi 

secara efektif, hal ini akan merupakan daya tarik bagi investor yang 

mengakibatkan peningkatan nilai saham perusahaan yang bersangkutan, dan 

karena nilainya meningkat, maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh 

banyak investor, yang akibatnya akan meningkatkan harga saham perusahaan 

tersebut. 

 
 


