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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Laporan Keuangan 

 Manajemen perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang 

menggambarkan keadaan-keadaan, kejadian atau segala transaksi ekonomis yang 

terjadi di perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan 

yang dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga diharapkan 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan manajemen. 

2.1.1  Pengertian laporan keuangan 

 Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK (2004:7) adalah sebagai 

berikut: 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga.” 

  

Sofyan Syafri Harahap (2004:105), menyatakan bahwa: 

”Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu daftar yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan 
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kondisi keuangan pada periode tertentu, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan laporan arus kas. 

 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Kieso (2004:5) secara ringkas tujuan membuat laporan keuangan 

akuntansi adalah: 

”In brief, the objectives of financial reporting are to provide (1) 
information that is useful in investment and credit decision, (2) 
information that is useful in assessing cash flow prospects, and (3) 
information about enterprise resources, claims to those resources, and 
changes in them.” 
 

 Menurut Prinsip Standar Akuntansi (PSAK:2004) No.1 paragraf 5 tujuan 

umum laporan keuangan adalah : 

”Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 
laporan keuangan, dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

 Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa laporan keuangan dapat 

memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang kekayaan dan 

kewajiban serta bagaimana manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki 

untuk melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai tujuan perusahaan selama 

periode tertentu. 

 

2.1.3 Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:7) adalah sebagai berikut: 

”1. Dapat Dipahami 
 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 
 adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam 
 hal ini, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 
 tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk 
 mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 
2. Relevan 

 Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 
 mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
 mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan (predictive), 
 menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu 
 (confirmatory). 
  3. Keandalan 
 Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memilki 
 kualitas keandalan jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan 
 material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus 
 dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau 
 yang secara  wajar diharapkan dapat disajikan. 
3. Dapat Dibandingkan 

 Para pemakai laporan keuangan harus membandingkan laporan keuangan 
 perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan dan 
 kinerja keuangan.” 

 Pernyataan tersebut sesuai dengan kualitas primer yang dinyatakan oleh 

Kieso (2004:32-33) yang mengutip dari SFAC No.2 mengenai ”Qualitative 

Characteristics of Accounting Information”, sebagai berikut: 

”Relevance. To be relevant, accounting information must be capable of 
making a difference in a decision. If certain information has no bearing on 
decision, it is irrelevant to that decision. Relevant information helps users 
make predictions about the ultimate outcome of past, present, and future 
event; that is, it has predictive value. Relevant information also helps 
users confirm or correct prior expectations; it has feed back value. For 
example, when UPS (United Parcel Service) issues an interim report, this 
information is considered relevant because it provides feedback on past 
performance. For information to be relevant, it must also be available to 
be decision makers before it loses its capacity to influence their decisions. 
Thus timeliness is a primary ingredient. If UPS did not report its interim 
results until six months after the end of period, the information would be 
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much less useful for decision making purposes. For information to be 
relevant, it should have predictive or feedback value, and it must be 
presented on a timely basis. 
Reliability. Accounting information is reliable to the extent that it is 
verifiable, is a faithful representation, and is reasonably free of error and 
bias. Reliability is a necessity for individuals who have neither the time 
nor the expertise to evaluate the factual content of the information. 
Verifiability is demonstrated when independent measures, using the same 
measurement methods, obtain similar result. For example, would several 
independent auditors come to conclusion about a set of financial 
statements? If outside parties using the same measurement methods arrive 
at different conclusions, then the statements are not verifiable. Auditors 
could not render on opinion on such statements. 
Representational faithfulness means that the numbers and descriptions 
represent what really existed or happened. The accounting numbers and 
descriptions agree with the resources or events that these numbers and 
descriptions purport to represent.” 
 

 Dengan demikian agar laporan keuangan dapat dikatakan berguna bagi 

pengambilan keputusan ekonomis, maka laporan tersebut harus mudah dipahami, 

bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, dapat diandalkan kejujurannya, dapat 

diuji keandalannya dan dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar 

industri sejenis. 

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh 

para pemakai dalam mengambil keputusan yang rasional. Ditinjau dari sudut 

pandang pemakai laporan keuangan menurut SAK (2002:4), terdiri dari: 

”1. Investor 
 Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 
 harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham 
 juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 
 kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 
2. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 
 informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan untuk menilai 
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 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 saaat jatuh tempo. 
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 
 memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 
 akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor 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 dalam 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 dibawah kekuasaanya 
 berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan oleh karenanya 
 berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 
 membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan dalam 
 menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik dan 
 statistik lainnya. 
7. Masyarakat 

 Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 
 Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan 
 informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 
 perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.” 
 

2.1.5 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) pada Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan paragraf 7, yang termasuk laporan 

keuangan yang lengkap adalah: 

”Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, 
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informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga.” 
 

 Dari pernyataan di atas maka dapat kita ketahui bahwa komponen-

komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan posisi 

keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang termasuk skedul 

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan.  

 

2.1.5.1 Neraca (Balace sheet) 

 Darsono dan Ashari (2004:18) mendefinisikan neraca sebagai berikut: 

”Adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 
seperti yang tertera dalam neraca. Jadi, kondisi yang dijelaskan dalam 
neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu. Neraca menunjukan posisi 
keuangan pada waktu tertentu. Artinya saldo pada tanggal tertentu. 
Biasanya neraca dibuat per 31 Desember, atau tiap akhir bulan.” 
 

  Selain itu ada pula definisi dari Rico Lesmana dan Rudy Surjanto 

(2003:73) yaitu: 

”Neraca adalah posisi keuangan dari perusahaan dalam suatu waktu 

tertentu (biasanya adalah penutupan suatu periode).” 

 Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa neraca adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

periode tertentu. 

 Neraca mempunyai dua sisi yang seimbang: sisi aktiva (assets) dan sisi 

kewajiban dan modal (liabilities and equities). Masing-masing komponen tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Aktiva 

Pengertian mengenai Aktiva menurut PSAK (2004:2) pada Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan paragraf 49 adalah 

sebagai berikut: 

”  Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

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

diharapkan akan diperoleh perusahaan.”  

Pada sisi aktiva, neraca dikelompokan sesuai urutan yang paling lancar. 

Pengertian paling lancar di sini adalah kemampuan aktiva tersebut untuk 

dikonversi menjadi uang kas. Dengan aturan demikian, maka 

penggolongan aktiva menurut Darsono dan Ashari (2004:19) adalah 

sebagai berikut: 

”1.   Aktiva Lancar. 
 Adalah aktiva yang paling mudah dan cepat untuk dijadikan 

uang/kas. Pengelompokan yang umum adalah : kas, piutang dagang, 
persediaan, investasi. 

2. Aktiva Tetap. 
 Adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan, dan 
 peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Aktiva Lain-lain. 
Adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. 
Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak 
bisa dikelompokan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap.” 
 

b.  Kewajiban dan Modal 

Darsono dan Ashari (2004:19) menjelaskan mengenai definisi kewajiban 

dan modal adalah sebagai berikut: 
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”Kewajiban adalah hak dari pemberi hutang (kreditor) terhadap kekayaan 

perusahaan, sedangkan modal (ekuitas) adalah hak pemilik atas kekayaan 

perusahaan.” 

Pengertian mengenai kewajiban dan Ekuitas menurut PSAK (2004:2) pada 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan paragraf 49 

adalah sebagai berikut: 

”Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 
peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 
keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 
Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi 
semua kewajiban.” 
 

Pembagian dalam sisi kewajiban dan ekuitas dalam neraca menurut 

Darsono dan Ashari (2004:19) adalah sebagai berikut: 

”1.  Kewajiban jangka pendek. 
 Adalah kewajiban kepada pihak kreditor yang akan dibayarkan dalam 
jangka waktu satu tahun kedepan. Komponen kewajiban jangka pendek 
diantaranya adalah hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, hutang 
bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, dan hutang lain-lain. 

2. Kewajiban Jangka Panjang. 
Adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 
satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen kewajiban jangka 
panjang ini meliputi hutang bank, hutang obligasi, hutang wesel, 
hutang surat-surat berharga lain. 

3. Ekuitas. 
 Adalah hak pemilik atas perusahaan. Hak pemilik hanya akan 
dibayarkan hanya melalui dividen kas atau dividen likuiditas akhir. 
Komponen ekuitas pemilik ini meliputi modal saham baik biasa 
maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan.” 
 
 

2.1.5.2 Laporan Laba Rugi (Income statement) 

 Darsono dan Ashari (2004:20) mendefinisikan laporan laba rugi adalah 

sebagai berikut: 
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”Akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya selama 

periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan.” 

Munawir (2002:26) mendefinisikan bahwa: 

”Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu.” 

Darsono dan Ashari (2004:21) menyebutkan komponen laporan laba rugi 

adalah sebagai berikut: 

”1.  Pendapatan/ Penjualan (dari usaha utama): 
Pendapatan atau penjualan adalah hasil penjualan produk atau jasa 
utama yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. 

2. Harga Pokok Penjualan. 
Harga pokok penjualan merupakan biaya produksi sesungguhnya dari 
produk atau jasa yang dijual pada periode tersebut. 

3. Biaya Pemasaran. 
Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan 
produk dan jasa yang dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya 
iklan, biaya gaji salesman, dan biaya promosi. 

4. Biaya Administrasi dan Umum 
Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
keperluan administrasi dan umum perusahaan. Contohnya adalah biaya 
gaji direksi, biaya penyusutan, biaya perlengkapan kantor, dan biaya 
telepon. 

5. Pendapatan Luar Usaha. 
Pendapatan luar usaha atau non operasional adalah pendapatan yang 
diperoleh bukan dari bisnis usaha perusahaan, misalnya keuntungan 
penjualan aktiva tetap, bunga bank dari perusahaan on bank, dan lain-
lain. 

6. Biaya Luar Usaha. 
Biaya luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang 
bukan dari bisnis utama. Contoh biaya ini adalah biaya bunga bank, 
dan biaya sumbangan.” 
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2.1.5.1.1 Bentuk Laporan Laba Rugi 

Menurut Munawir (2002:26) bentuk dari laporan laba rugi yang biasa 

digunakan adalah sebagai berikut: 

”1. Bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua 
 penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya menjadi satu 
 kelompok, sehingga untuk menghitung rugi/laba bersih hanya 
 memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya terhadap 
 total penghasilan. 
2. Bentuk multiple step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan 

yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara 
 umum.” 

 

2.1.5.3 Laporan Arus kas 

 Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Menurut 

Munawir (2002:159) sumber penerimaan kas (arus kas masuk) dalam suatu 

perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari: 

”1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 
 maupun yang tidak berwujud (intangible assets), atau adanya penurunan 
 aktiva tidak lancar yang tidak diimbangi dengan penambahan kas. 
2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 
3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) maupun 

jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau hutang jangka 
panjang lainnya) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan 
penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 
diimbangi dengan adanya penerimaan kas; misalnya adanya penurunan 
piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan 
barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan 
surat berharga (efek) karena adanya penjualan dan sebagainya. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari 
investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.” 
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 Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas (arus kas keluar) dapat 

disebabkan adanya transaksi-transaksi berikut: 

”1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 
 jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 
2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 
3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. 
4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian peralatan kantor, 
pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertasi dan adanya persekot-
persekot biaya maupun persekot pembelian. 

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen (bentuk pembagian laba 
lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya. 

 
 Laporan arus kas adalah laporan perubahan posisi keuangan yang 

mendefinisikan dana sebagai kas. Menurut Skousen, dan kawan-kawan (2001:41), 

laporan arus kas adalah: 

 ”Laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar 

oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.” 

Henry Simamora (2000:488) mendefinisikan bahwa: 

 ”Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh 
dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan dan investasi perusahaan 
terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang 
merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir.” 

PSAK (2004:2) pada paragraf 9 mengemukakan bahwa: 

 ”Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan.” 

  Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi, kegiatan 
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investasi dan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. 

a. Pelaporan Arus kas 

 Standar dalam penyusunan laporan arus kas bagi perusahaan-perusahaan 

di Indonesia disahkan dalam PSAK no.2. Beberapa persyaratan utama dalam 

penyusunan laporan arus kas tersebut harus mencantumkan penerimaan (arus kas 

masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar) dan menjelaskan perubahan-perubahan 

pada kas ditambah ekuivalen kas, serta pengklasifikasian kas ke dalam aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan. 

 Menurut Henry Simamora (2000:337) terdapat dua cara menghitung dan 

melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas-aktivitas operasi pada laporan 

arus kas: 

”1. Metode Langsung (direct metod), melaporkan sumber-sumber kas 
 operasi dan penggunaan kas operasi. Setiap pos dalam setiap laporan laba 
 rugi disesuaikan dari dasar akrual ke dasar kas. Metode langsung 
 memperlihatkan kelompok-kelompok utama penerimaan kas operasi 
 (contohnya, kas yang ditagih dari pelanggan dan kas yang diterima dari 
 bunga atau dividen) dan pembayaran kas (kas yang dibayarkan kepada 
 pemasok untuk barang dan jasa, gaji karyawan, bunga kepada kreditur, 
 pajak kepada pemerintah). 
2.  Metode tidak langsung (indirect metod), metode ini bermula dari laba 

bersih seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya 
dilakukan beberapa penyesuaian pada laporan arus kas untuk 
mengkonversikan laba bersih aktual ke arus kas dari kegiatan-kegiatan 
usaha. Metode tidak langsung tidaklah mensyaratkan penyesuaian masing-
masing pos laporan laba rugi, melainkan hanya penyesuaian-penyesuaian 
yang dibutuhkan untuk mengkonversikan laba bersih ke arus kas dari 
aktivitas-aktivitas operasi. 
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 Menurut uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam menyajikan suatu 

laporan arus kas operasi dapat digunakan dua metode, yaitu metode secara 

langsung (direct metod) atau metode secara tidak langsung (indirect metod). 

b. Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

 Tujuan penyajian laporan arus kas menurut PSAK (2004:2) adalah: 

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

 
 Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa laporan arus kas 

disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya informasi mengenai kas perusahaan pada periode 

tertentu. Informasi kas tersebut berupa kas masuk dan arus kas keluar, serta kas 

bersih atau selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dalam beberapa 

aktivitas perusahaan, seperti aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. 

2.1.6 Analisis Laporan Keuangan 

 Sesuai dengan salah satu tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah 

berkenaan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan atas laporan keuangan tersebut, biasanya langkah yang ditempuh 

adalah menganalisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan guna 

memperoleh hasil keputusan yang lebih akurat. 
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2.1.7 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi suatu 

kemajuan-kemajuan perusahaan, Munawir (1995:31-33) menyebutkan bahwa 

tujuan analisis laporan keuangan terdiri dari: 

”1. Likuiditas 

2. Solvabilitas 

3. Rentabilitas 

4. Stabilitas usaha.” 

 Dengan analisis tersebut akan diperoleh jawaban yang berhubungan 

dengan masalah posisi keuangan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 

2.1.8 Analisis Rasio 

 Menurut Munawir (2002:64) menjelaskan mengenai analisis rasio sebagai 

berikut: 

”Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisis yang lain adalah ”future 

oriented”, oleh karena itu penganalisi harus mampu untuk menyesuaikan 

faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu dengan faktor-faktor di 

masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi 

keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

demikian kegunaan atau manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung 

kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisis dalam 

menginterpretasikan data yang bersangkutan.” 
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2.1.8.1   Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Darsono dan Ashari (2004:51) menyebutkan dan menjelaskan 

jenis-jenis analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

”1. Likuiditas. 
Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. 
Rasio likuiditas meliputi: 
a. Rasio Lancar (current ratio). 

Yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini menunjukan 
tingkat keamanan kredit jangka pendek, atau kemampuan perusahaan 
untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan 
current ratio yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya 
hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau  distribusi 
dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan 
yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan 
datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukan 
adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo 
piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. 
Rumus Rasio Lancar adalah: Aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. 

CR   = 
Aktiva Lancar 

Kewajiban Lancar 
 
b. Quick Test Ratio (QTR). 

Kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar kewajiban 
lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban perusahaan dalam memenuhi kewajiban-
kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 
persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi 
uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid 
daripada piutang. Rasio ini membandingkan aktiva yang sangat likuid 
(mudah dicairkan atau diuangkan) dengan hutang lancar. 
Rumus Quick Test Ratio adalah sebagai berikut: 
 

QTR  = 
Kas + Investasi jk pendek + Piutang dagang bersih 

Kewajiban Lancar 
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c.  Net Working Capital (NWC) atau modal kerja bersih. 
Rasio modal kerja bersih digunakan untuk mengetahui rasio modal bersih 
terhadap kewajiban lancar. Rumusnya adalah: (Aktiva lancar – kewajiban 
lancar) dibagi kewajiban lancar. 

NWC  = 
Aktiva lancar - Kewajiban lancar 

Kewajiban lancar 
 
d. Defensive Interval Ratio (DIR). 

Rasio ini berguna untuk mengetahui keberlangsungan dari perusahaan 
dalam melakukan operasi tanpa adanya arusa kas dari pihak eksternal. 
Rasio ini mengukur jangka waktu perusahaan bisa melanjutkan operasinya 
hanya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. 
Rumus defensif interval rasio adalah: 

DIR = 
Defensif Asset 

Rata-rata Pengeluaran Operasi Harian 
 

2. Solvabilitas atau Daya Ungkit. 
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan 
dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini 
juga disebut dengan rasio pengungkit yaitu menilai batasan perusahaan dalam 
meminjam uang. 

 
Rasio solvabilitas meliputi: 
a.   Debt to Asset Ratio (DAR). 

Yaitu rasio total kewajiban terhadap asset. Rasio ini menekankan 
pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukan persentase aktiva 
perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 
informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi 
pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga 
pada kreditor. Nilai rasio yang tinggi menunjukan peningkatan dari risiko 
pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 
semua kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan 
mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan 
mengrangi pembayaran dividen. Rumusnya adalah: Total kewajiban dibagi 
total aktiva. 

CR   = 
Total Kewajiban 

Total Aktiva 
 

b. Debt to Equity Ratio. 
Rasio ini menunjukan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 
terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah 
pendanaan perusahan yang disediakan oleh pemegang saham. 
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Rumusnya adalah Total Kewajiban dibagi Total Ekuitas. 
 

DER  = 
Total Kewajiban 

Total Ekuitas 
 

c.  Equity Multiplier (EM). 
Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan 
ekuitas pemegang saham. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai berapa 
porsi dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham. 
Semakini kecil rasio ini, berarti porsi pemegang saham akan semakin 
besar, sehingga kinerjanya semakin baik, karena persentase untuk 
pembayaran bunga semakin kecil. 

EM   = 
Total Aktiva 

Total Ekuitas 
 

d.  Interest Coverage (IC) atau Times Interest Earned. 
Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan laba dalam membayar 
biaya bunga untuk periode sekarang. Investor dan kreditor lebih menyukai 
rasio yang tinggi karena rasio yang tinggi menunjukan marjin keamanan 
dari investasi yang dilakukan. Rumusnya adalah Laba sebelum pajak dan 
biaya bunga (EBIT) dibagi biaya bunga. 

 

IC  = 
EBIT 

Biaya Bunga 
 

3. Profitabilitas 
 Rasio profitabilitas meliputi 

a. Gross Profit Margin (GPM). 
Rasio gross profit margin atau margin keuntungan kotor dicari dengan 
penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. 
Rasio ini berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari 
setiap barang yang dijual. Jadi dengan mengetahui rasio ini, kita bisa tahu 
bahwa untuk setiap satu barang yang terjual, perusahaan memperoleh 
keuntungan kotor sebesar x rupiah. Kelemahan dari rasio ini adalah hanya 
menyediakan keuntungan kotor dari penjualan yang dilakukan tanpa 
memasukan struktur biaya yang ada pada perusahaan. 

IC   = 
EBIT 

Biaya Bunga 
 
b. Net Profit Margin (NPM). 

Laba bersih dibagi penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya 
laba bersih yang diperoleh dari perusahaan pada setiap penjualan yang 
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dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan besarnya persentase 
keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan 
karena adanya unsur pendapatan dan biaya operasional. Kelemahan dari 
rasio ini adalah memasukan pos atau item yang tidak berhubungan 
langsung dengan aktivitas penjualan seperti biaya bunga untuk pendanaan, 
dan biaya pajak penghasilan. 

 

NPM  = 
Laba bersih 

Penjualan Bersih 
 

c. Return On Asset (ROA). 
Laba bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rata-rata total aktiva diperoleh 
dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. 
Return on asset bisa diperoleh dari net profit margin dikalikan asset turn 
over adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Return on asset 
disebut juga Earning power menurut sistem Du Pont. Rasio ini 
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 
dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, 
kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan 
aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga 
memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 
menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 
memperoleh pendapatan. 

ROA  = 
Laba bersih 

Total Aktiva 
 
d. Return on Equity (ROE). 

Laba bersih dibagi rata-rata ekuitas. Rata-rata ekuitas diperoleh dari 
ekuitas awal periode ditambah akhir periode dibagi dua. Rasio ini berguna 
untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan 
untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 
 

ROE  = 
Laba bersih 

Rata-rata Ekuitas 
 

e. Earning Per Share (EPS). 
Investor biasanya lebih tertarik dengan ukuran profitabilitas dengan 
menggunakan dasar saham yang dimiliki. Alat analisis yang dipakai untuk 
melihat keuntungan dengan dasar saham adalah earning per share yang 
dicari dengan laba bersih dibagi saham yang beredar. Rasio ini 
menggambarkan besarnya pengendalian modal untuk setiap satu lembar 
saham. 
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EPS  = 
Laba bersih 

Jumlah saham yang beredar 
 
f. Payout ratio (PR). 

Dividen kas dibagi laba bersih. Rasio ini menggambarkan persentase 
dividen kas yang diterima oleh pemegang saham terhadap laba bersih yang 
diperoleh perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih baik 
terhadap keuntungan yang diperoleh pemegang saham dibandingkan 
dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio akan 
semakin menguntungkan bagi pemegang saham karena semakin besar 
tingkat kembalian atas saham yang dimiliki. 

 PR  = 
Dividen Kas 

Laba Bersih 
 
g. Retention Ratio (RR). 

Laba ditahan dibagi laba bersih. Retention ratio ditambah payout ratio 
sama dengan satu. Rasio ini menggambarkan persentase laba bersih yang 
digunakan untuk penambahan modal perusahaan. 

 

RR  = 
Laba ditahan tahun berjalan 

Laba Bersih 
 
h. Productivity ratio (PR). 

Penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rasio ini menggambarkan 
kemampuan operasional perusahaan dalam menjual dengan menggunakan 
aktiva yang dimiliki. Rasio produktivitas yang rendah menunjukan 
terjadinya ketidakefisienan dalam menggunakan aset yang dimiliki. 
Adanya ketidakefisienan tersebut menuntut penghentian aset-aset yang 
menganggur sehingga biaya untuk aset akan bisa dikurangi atau bisa 
digunakan untuk investasi pada aktiva yang lebih produktif. Kelemahan 
dari rasio ini adalah hanya melihat dari aspek penjualan tanpa 
memperhitungakan biaya untuk perolehan penjualan. 

PR  = 
Penjualan bersih 

Rata-rata aktiva 
 

4. Aktivitas 
 Rasio aktivitas ini terdiri dari: 

a. Receivable Turn Over (RTO). 
Penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Rasio ini 
menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan 
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dalam penagihan piutang yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini akan 
semakin baik kemampuan perusahaan dalam menagih piutang yang 
dimiliki. Akan tetapi, rasio yang terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan 
ketidaksukaan pelanggan sehingga bisa mengakibatkan pelanggan lari 
karena kebijakan kredit yang terlalu ketat. Rasio ini bisa juga dijadikan 
dasar untuk pemberian kebijakan kredit yang dapat meningkatkan jumlah 
penjualan dengan memperhitungkan kerugian piutang tidak tertagih. 

RTO  =  
Penjualan bersih 

Rata-rata piutang dagang 
 

b. Rata-rata penerimaan piutang (RPP). 
Jumlah hari dalam setahun (365) dibagi receivable turn over. Dengan 
melihat rasio ini, kita bisa melihat dalam jangka waktu berapa hari piutang 
akan bisa diubah menjadi kas atau ditagih. 

RPP  =  
365 

Receivable Turnover 
 

c. Inventory Turn Over (ITO). 
Harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan barang jadi. Rasio ini 
berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 
persediaan, dalam arti berapa kali persediaan yang ada akan diubah 
menjadi penjualan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa mengetahui 
likuiditas dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi 
rasio maka semakin cepat persediaan diubah menjadi pejualan. 

ITO   =  
Harga Pokok Penjualan 

Rata-rata persediaan Barang 
 

d. Lama Persediaan Mengendap (LPM). 
Jumlah hari dalam setahun (365) dibagi inventory turn over. Rasio ini 
berguna untuk mengetahui jangka waktu persediaan mengendap di gudang 
perusahaan. Semakin cepat persediaan mengendap, maka semakin likuid 
persediaan tersebut sehingga tidak ada aktiva yang menganggur terlalu 
lama. 

LPM   =   
365 

Rata-rata Total Aktiva 
 

e. Total Asset Turn Over (TATO) 
Penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Kemampuan perusahaan 
dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan 
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digambarkan dalam rasio ini. Dengan melihat rasio ini, kita bisa 
mengetahui efektivitas penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

  

 

 

Darsono dan Ashari (2004:51) menjelaskan bahwa: 

”Dalam analisis rasio, ada dua jenis perbandingan yang digunakan yaitu 
membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan rasio yang akan 
datang dari perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan ini diurutkan 
dalam jangka waktu beberapa tahun atau periode, pemakai dapat melihat 
kecenderungan rasio keuangan, apakah mengalami penurunan atau 
peningkatan, yang menunjukan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. 
Sedangkan perbandingan eksternal adalah membandingkan rasio keuangan 
perusahaan dengan rasio perusahaan lain yang sejenis atau dengan rata-
rata industri pada titik yang sama.” 

   

  

TATO  =   
Penjualan Bersih 

Rata-rata Total Aktiva 


