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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Laporan keuangan dapat memberikan data dan informasi yang 

diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. 

Menurut Munawir (2004:5) 

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu 
perusahaan. Kedua daftar itu adalah Neraca atau daftar posisi 
keuangan dan daftar pendapatan atau daftar Rugi-Laba. Pada waktu 
akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan 
untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar 
laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan)”. 

 

Selain itu menurut Bambang Riyanto (2001:327) mengemukakan sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai  keadaan 
keuangan suatu perusahaan, di mana Neraca (Balance Sheet) 
mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu 
perusahaan tertentu, dan Laporan Rugi dan Laba (Income Statement) 
mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode 
tertentu”.  
 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan 

Indonesia:2004:2) mengatakan bahwa: 

“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 misalnya, sebagai laporan 
arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitana dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengangkapan pengaruh perubahan harga”. 
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Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan yang utama adalah Laporan Laba Rugi dan Neraca, sedangkan yang 

lainnya merupakan pelengkap yang bersifat membantu dan memperoleh 

penjelasan lebih lanjut. 

 

2.1.2 Arti Penting Laporan Keuangan 

 Pentingnya Laporan Keuangan menurut Munawir (2004:2) menyatakan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan 

maupun perkembangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Perusahaan 

Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai hasil-

hasil yang telah dicapai, dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan 

datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan 

perkembangan harga saham yang dimilikinya. 

2. Manajer atau Pimpinan Perusahaan 

Arti laporan keuangan yang terpenting bagi management adalah bahwa 

laporan keuangan tersebut adalah merupakan alat untuk mempertanggung 

jawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah 

diberikan kepadannya. 

3. Para Investor 

Para investor memerlukan laporan keuangan terhadap prospek keuntungan 

dimasa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk 

mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja dan 

kondisi keuangan jangka pendek perusahan tersebut. 

4. Para Kreditur dan Bankers 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit suatu perusahaan, perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan 

dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan perusahaan 
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peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Hal ini akan dilakukan baik oleh kreditur jangka pendek 

maupun jangka panjang. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuan 

perusahan untuk membayar hutang-hutangnya dan beban-beban bunganya, 

juga untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapat 

jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan atau terlibat pada 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. 

5. Pemerintah 

Laporan keuangan dapat membantu pemerintah dalam menentukan besarnya 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, juga sangat diperlukan oleh 

Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja 

untuk dasar perencanaan pemerintah. 

 

2.1.3 Sifat Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2004:6) mengatakan bahwa Laporan Keuangan dibuat 

dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress 

report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi 

laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 

progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari 

suatu kombinasi antara: 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan ini, dibuat atas dasar fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun 

yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang 

maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini 

berdasarkan catatan historis dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, 

dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam 

harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. 
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2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi (accounting convention and 

postulate) berarti bahwa  data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur 

maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan 

pencatatan atau untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgement) 

Dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan, yang sudah 

menjadi standar praktik pembukuan, namun penggunaan dari konvensi atau 

dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntan atau managemen yang 

bersangkutan. 

 

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI:2004:4) tujuan laporan 

keuangan adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi”. 
 

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Dwi Prastowo (2002:5) 

adalah: 

“Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan 
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 
posisi posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 
 

2.1.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Darsono (2004:25) bahwa laporan keuangan menggambarkan 

kondisi secara umun perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan sebagai 

jendela untuk mengetahui isi rumah, tidak terbatas dari keterbatasan. 

Keterbatasan-keterbatasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Penyajian dikelompokkan pada akun-akun yang material. 

2. Laporan keuangan sering disajikan terlambat, sehingga informasinya 

kadarluarsa. 

3. Laporan keuangan menekankan pada harga historis, sehingga jika terjadi 

perubahan nilai perlu dilakukan penyesuaian. 

4. Penyajian laporan keuangan dengan bahasa teknis akuntansi. 

5. Laporan keuangan mengikuti standar (SAK) yang memungkinkan terjadi 

perubahan aturan setiap tahun. 

 

2.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan 

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan menurut 

Dwi Prastowo (2002:6) yaitu: 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini atau masa depan, menegasklan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka 

dimasa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi mempunyai 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan 

jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi 
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keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

2.1.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi di mana laporan 

keuangan utama terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut: 

A. Neraca 

Menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fess (1999:18) mendefinisikan 

neraca sebagai berikut: 

“Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik 

pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun”. 

 
Sedangkan Munawir (2004:13) berpendapat bahwa: 

“Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”. 

 
Dengan demikian Neraca terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang 

dan modal, yang akan diperjelas dengan uraian berikut ini; 

1. Aktiva 

Pernyataan Munawir (2004:14) mendefinisikan aktiva sebagai berikut: 

“Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud 
saja, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan 
(differed charges) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada 
penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud 
lainnya (intangible assets) misalnya goodwill, hak patent, hak 
menerbitkan dan sebagainya”. 
 

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI:2004:13) 

tentang aktiva yaitu: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan akan diperoleh perusahaan”. 
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Pada intinya aktiva diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu:  

a. Aktiva Lancar 

Adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicarikan 

atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode 

berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan 

yang normal) 

b. Aktiva Tidak Lancar 

Adalah aktiva yang mempunyai kegunaan relatif permanen atau jangka 

panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan 

habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). 

 
2. Kewajiban/Hutang 

Menurut Munawir (2004:18) adalah sebagai berikut: 

“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”. 

 
Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI:2004:13) 

tentang kewajiban yaitu: 

“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”. 
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Kewajiban Lancar 

Kewajiban lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam 

jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. 
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b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang atau hutang jangka panjang adalah kewajiban 

keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih jangka panjang (lebih dari 

satu tahun sejak tanggal neraca). 

 
3. Modal 

Menurut Munawir (2004:19) adalah sebagai berikut: 

“Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh 
pemilik perusahaan yang ditunjukan dalam pos modal (modal 
saham), surplus dan saldo laba. Atau kelebihan nilai aktiva yang 
dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya”. 
 

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI:2004:13) 

tentang modal yaitu: 

“Modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi 

kewajibannya”. 

 
Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal merupakan 

selisih dari aktiva terhadap modal dan merupakan hak dari pemilik perusahaan. 

 

B. Laporan Laba Rugi 

Pengertian Laporan Laba Rugi menurut Munawir (2004:26): 

“Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang sistematis 

tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan 

selama periode tertentu”. 

 
Selain itu Niswonger, Warren, Reeve, Fess (1999:18) berpendapat 

bahwa: 

“Laporan Laba Rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban 

selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun”. 
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Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan Laporan Laba Rugi 

bagi tiap perusahaan, namun prinsip yang umumnya digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagang atau memberikan service) diikuti 

dengan harga pokok dari barang/service yang dijual sehingga diperoleh laba 

kotor. 

2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya administrasi/umum. 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya yang terjadi di luar usaha pokok 

perusahaan. 

4. Bagian keempat menunjukkan laba/rugi yang insidentil sehingga akhirnya 

diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

 

2.1.8 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

A. Bentuk Neraca 

Munawir (2004:20) mengatakan bahwa bentuk atau susunan neraca tidak 

ada keseragaman diantara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan 

yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Neraca Bentuk Skontro (account form) 

Dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet dan hutang serta modal 

tercantum sebelah kanan/kredit. 

Contoh dari neraca yang berbentuk skontro ini nampak sebagai berikut: 
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PT XXX 
Neraca 

31 Desember 20xx 

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR: 

Kas                                           xxx 
Surat-surat berharga                 xxx 
Piutang Wesel xxx 
Piutang Dagang xxx 
Persediaan Barang Dagangan xxx 
Penghasilan yang masih harus  
             diterima xxx 
Persekot Biaya xxx 
Jumlah aktiva lancar                          xxx 

 
INVESTASI 
Saham PT ABC  xxx 
                                               
AKTIVA TETAP 
Tanah                                        xxx 
Bangunan xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
                                                  xxx 
Mesin xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
 xxx 
Inventaris Kantor   xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
                                                  xxx 
 Jumlah aktiva tetap                          xxx 

 
INTANGIBLE 
Goodwill      xxx 
Patent                                     xxx 

                                                        xxx 
AKTIVA LAIN-LAIN 
Piutang jangka panjang xxx 
Bangunan dalam pendirian xxx 
 Jumlah aktiva lain-lain                    xxx  
 
 
 
Total Aktiva xxx 
 

PASSIVA 

HUTANG LANCAR 

Hutang dagang xxx 
Wesel Bayar xxx 
Biaya yang masih harus  
           dibayar xxx 
Hutang pajak pendapatan xxx 
Pajak buruh yamg belum  
           disetor xxx 
Penerimaan di muka xxx  
Persekot Biaya xxx 
 Jumlah hutang lancar xxx 

 
HUTANG JK PANJANG 
Hutang Hipotik xxx 
Hutang Obligasi xxx 
 
 Jumlah hutang xxx 
MODAL 
Modal saham xxx 
Saldo Laba xxx 
Cad. Pelunasan Obligasi xxx 
 

xxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Total Passiva xxx 
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2. Neraca Bentuk Vertikal (report form) 

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas yang selanjutnya diikuti 

dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. 

Contoh dari neraca bentuk vertikal adalah sebagai berikut: 

 
PT XXX 
Neraca 

31 Desember 20xx 

              AKTIVA 

AKTIVA LANCAR: 

Kas                                                             xxx 
Surat-surat berharga                                   xxx 
Piutang Wesel                   xxx 
Piutang Dagang                   xxx 
Persediaan Barang Dagangan                   xxx 
Penghasilan yang masih harus diterima    xxx 
Persekot Biaya                   xxx 

Jumlah aktiva lancar                          xxx 
 

INVESTASI  
Saham PT ABC   xxx 
Obligasi Negara                         xxx 
 xxx 
                                               
AKTIVA TETAP 
Tanah                                        xxx 
Bangunan xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
                                                  xxx 
Mesin xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
 xxx 
Inventaris Kantor   xxx 
Ak.Penyusutan xxx 
                                                  xxx 
            Jumlah aktiva tetap                                                 xxx 

 
INTANGIBLE 
Goodwill      xxx 
Patent                                     xxx 

                                                        xxx 
AKTIVA LAIN-LAIN 
Piutang jangka panjang xxx 
Bangunan dalam pendirian xxx 
           Jumlah aktiva lain-lain                                             xxx  
Total Aktiva                                                                        xxx 
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PASSIVA 

HUTANG LANCAR 

Hutang dagang xxx 
Wesel Bayar xxx 
Biaya yang masih harus  
           dibayar xxx 
Hutang pajak pendapatan xxx 
Pajak buruh yamg belum  
           disetor xxx 
Penerimaan di muka xxx  
Persekot Biaya xxx 
 Jumlah hutang lancar                                       xxx 

 
HUTANG JK PANJANG 
Hutang Hipotik xxx 
Hutang Obligasi xxx 
 
 Jumlah hutang jk panjang                           xxx 
MODAL 
Modal saham xxx 
Saldo Laba xxx 
Cad. Pelunasan Obligasi xxx 
 
                                                                                        xxx 
 
Total Passiva                                                               xxx 

 

 

B. Bentuk Laporan Laba Rugi 

 Menurut Munawir (2004:26) mengatakan 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 dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung Laba/Rugi 

bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya 

terhadap total penghasilan.  
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Bentuk tersebut adalah sebagai berikut: 

 
PT XXX 

Laporan Laba Rugi 
untuk periode yang berakhir tahun 20xx 

 

 

Penghasilan pokok (operating revenue) xxx 

Penghasilan non-operasionil  xxx 

  Total Penghasilan   xxx 

Harga pokok yang dijual   xxx 

Biaya operasional    xxx 

Biaya non operasional   xxx 

  Total Biaya    xxx 

  Pendapatan Bersih   xxx 

 

2. Bentuk Multiple Step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan 

prinsip yang digunakan secara umum. 

Yaitu dengan cara mengelompokan untuk masing-masing biaya (biaya 

operasional dan biaya non operasional) dan masing-masing pendapatan 

(pendapatan operasional dan pendapatan non operasional), setelah itu baru 

dikurangkan untuk mencari laba bersihnya. 
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Bentuk tersebut adalah sebagai berikut: 

 
PT XXX 

Laporan Laba Rugi 
untuk periode yang berakhir tahun 20xx 

 

Penjualan bruto      xxx 

Potongan/Retur penjualan     xxx 

Penjualan Netto      xxx 

Harga Pokok Penjualan     xxx 

 Laba Penjualan     xxx 

Biaya-biaya Operasi: 

 Biaya Penjualan   xxx 

Biaya umum dan Administrasi xxx 

       xxx 

Laba bersih operasional    xxx 

Penghasilan dan biaya non operasional: 

 Penghasilan    xxx 

 Biaya     xxx 

        xxx 

Laba/Rugi       xxx 

Pendapatan Netto sebelum Pajak    xxx 

 

 

 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

pos-pos dalam laporan keuangan, hal ini dapat diketahui dari pengertian mengenai 

Analisis Laporan keuangan itu sendiri. 

 

Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004:189) mengatakan bahwa analisis laporan 

keuangan terdiri dari dua kata yaitu Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk 
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menjelaskan pengertian kata ini, kita dapat menjelaskannya dari arti masing-

masing kata. Kata Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit kecil. Sedangkan Laporan Keuangan adalah Neraca, Laba 

Rugi, dan Arus Kas. Kalau dua pengertian ini digabungkan, maka analisis laporan 

keuangan berarti: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 
data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 
proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses mempelajari data-data keuangan agar dapat 

dimengerti, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan bagi 

pihak yang berkepentingan. 

 

Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Prastowo (2002:53) 

“Yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah untuk 
mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 
murni, terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup 
ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses 
pengambilan keputusan”. 

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai dasar dari pengambilan keputusan ekonomi dimasa yang 

akan datang bagi pihak yang berkepentingan. 

 

Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2004:36) mengatakan metode dan teknik analisa 

digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada 

dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari 

masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan keuangan beberapa 

periode tertentu pada suatu perusahaan. 
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Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

Ada dua metode analisis yang digunakan, yaitu: 

1. Analisis Horizontal 

Adalah analisis dengan mengadakan perbandingan Laporan Keuangan untuk 

beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. 

2. Analisis Vertikal 

Adalah analisis yang hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang 

satu dengan pos yang lainnya untuk satu periode saja, sehingga hanya untuk 

periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

 
 Sedangkan teknik Analisis Laporan Keuangan yang biasa digunakan 

adalah: 

1. Analisa perbandingan Laporan Keuangan 

Analisa dengan cara memperbandingkan Laporan Keuangan untuk dua 

periode atau lebih. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

Yang dinyatakan dalam prosentase (Trend Percentage Analysis) adalah suatu 

metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keuangannya. 

3. Laporan dengan prosentase komponen 

Analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalan dan 

komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja 

dalam periode tertentu.  

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang 

kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu.  
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6. Analisis Rasio 

Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi 

dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa Perubahan Laba Kotor 

Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode. 

8. Analisa Break Even 

Suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh 

suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi 

juga belum memperoleh keuntungan. 

 

Analisis Rasio 

 Analisis rasio merupakan cara lain menyajikan informasi dari Laporan 

Keuangan. Merupakan alat bantu untuk mengukur kelemahan atau kekuatan yang 

dialami perusahaan di bidang keuangan. 

 

Pengertian Analisis Rasio 

 Menurut Harahap (2004:297)  

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari suatu pos Laporan Keuangan dengan pos lainnya  

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”. 

 
Menurut Munawir (2004:37) 

“Suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut”. 

 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis rasio merupakan teknik 

menganalisis Laporan Keuangan untuk mengetahui hubungan dari berbagai pos 

dalam suatu Laporan Keuangan sehingga dapat diinterprestasikan kondisi 

keuangan pada periode tertentu. 
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Penggolongan Angka Rasio 

 Pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber 

data keuangan dan berdasarkan tujuan dari penganalisa. 

Berdasarkan sumber data keuangan, maka angka rasio dapat dibedakan menjadi: 

a. Rasio-rasio Neraca (Balance Sheet Ratios)  

yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang datanya bersumber 

pada Neraca. 

b. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi (Income Statement Ratios)  

yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil 

dari Laporan Laba-Rugi. 

c. Rasio-rasio antar Laporan Keuangan (Interstatement Ratios) 

ialah semua angka rasio yang penyusunannya datanya diamdil dari neraca dan 

data lainnya dari laporan laba rugi. 

 
Berdasarkan tujuan dari penganalisa, angka rasio dapat dibedakan menjadi: 

a. Rasio Likuiditas 

b. Rasio Solvabilitas/Leverage 

c. Rasi Rentabilitas/Profitabilitas 

d. Rasio Aktivitas 

 

Analisis Rasio Laporan Keuangan  

Pengertian Rasio Likuiditas 

 Analisis Rasio Likuiditas biasanya dengan melakukan analisis terhadap 

rasio-rasio yang menginformasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Menurut Bambang Riyanto (2001:25) menyatakan 

bahwa: 

“Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi”. 
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Sedangkan menurut Darsono (2004:51) mendefinisikan likuiditas sebagai 

berikut: 

“Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek”. 

 

Pengertian Rasio Solvabilitas 

 Rasio Solvabilitas dapat disebut juga dengan rasio Leverage. menurut 

Darsono (2004:51) yaitu: 

“Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut 

dilikuidasi”. 

 
Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:32): 

“Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya 

perusahaan tersebut pada saat itu dilikudasi”. 

  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Solvabilitas merupakan alat 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya 

apabila perusahaan dilikuidasi. rasio ini juga menilai batasan perusahaan dalam 

meminjam uang. 

 

Pengertian Rasio Profitabilitas/Rentabilitas 

 Rasio Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan. Agar lebih jelasnya berikiut ini pernyataan 

mengenai profitabilitas yang disampaikan oleh Munawir (2004:33) adalah: 

“Menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu”. 
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Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:350) adalah sebagai berikut: 

“Menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba selama periode tertentu”. 

 

Pengertian Rasio Aktivitas 

 Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas pada 

berbagai aset yang dioperasikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Bambang 

Riyanto (2001:331) adalah: 

“Rasio aktivitas yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 
sampai seberapa besar efektifitas perusahaan dalam mengerjakan 
sumber-sumber dananya (inventory turnover, average collection period, 
dsb)”. 

 
 

Rumusan Perhitungan Rasio  

 Pada dasarnya rasio mengungkapkan hubungan matematik antara satu 

jumlah dengan jumlah lainnya, merupakan salah satu teknik analisis yang 

dilakukan dengan memperbandingkan dua buah variabel. Sehingga  dapat 

diketahui informasi mengenai hubungan antara dua buah variable keuangan yang 

diperbandingkan itu. 

A. Rasio Likuiditas 

1. Current Ratio 

Current ratio yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. 

 
Current Ratio =     Current Assets x 100% 

     Current Liabilities 

 
Rasio lancar yang terlalu besar menunjukan bahwa pengelolaan aktiva 

lancar kurang bagus karena masih banyaknya aktiva yang menganggur. 
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2. Acid Test Ratio (Quick Ratio) 

Yaitu kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar 

kewajiban lancar. 

 
Acid Test Ratio =  Cash + Effect + Receivable  x 100% 

                Current Liabilities 
 
Quick ratio yang berkisar antara 1 sampai 2 menunjukan bahwa aktiva 

yang dapat diuangkan cukup memadai untuk membayar kewajiban yang 

jatuh tempo dalam jangka pendek. 

 
3. Cash Ratio 

Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang 

yang harus segera dibayar dengan kas dan efek yang segera dapat 

diuangkan.  

 
Cash Ratio  =      Cash + Effect       x 100% 

Current Liabilities 
 
Standar rasio ini adalah 100%. Jika terlalu besar maka perusahaan 

memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi hutang jangka pendeknya. 

 
B. Rasio Solvabilitas 

1. Debt To Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. 

 
Debt To Equity Ratio =     Total Debt  x 100% 

      Total Equity 
 

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah pendanaan yang disediakan 

pemegang saham. Dari kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, 

semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjang. 
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2. Debt To Total Assets 

Rasio ini menunjukkan persentase pendanaan kewajiban yang didukung 

oleh aktiva perusahaan. 

 
Debt To Total Assets  =  Total Debt     x 100% 

    Total Assets 

 
Rasio standar yang dianggap baik untuk rasio ini tidak boleh lebih atau 

maksimal 50%. Dengan kata lain hutang tidak lebih dari ½ harta 

perusahaan. 

 
3. Long Term Debt To Equity Ratio 

Yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

 
Long Term Debt To Equity Ratio  =     Long Term Debt   x100% 

                          Equity 

 
4. Time Interest Earned Ratio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan laba dalam menutup biaya bunga. 

 
Time Interest Earned Ratio =          EBIT   x100% 

                  Interest LTD 

 
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa laba yang tersedia untuk 

membayar biaya bunga semakin besar. 
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C. Rasio Profitabilitas 

1. Gross Profit Margin 

Rasio ini untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap 

barang yang dijual. 

 
Gross Profit Margin =  Gross Profit   x100% 

 Net Sales 

Maka akan diperoleh keuntungan kotor x rupiah atas barang yang dijual. 

 
2. Operating Profit Margin 

Rasio untuk mengetahui keuntungan operasional perusahaan dari setiap 

barang yang terjual. 

 
Operating Profit Margin =     EBIT      100% 

          Net Sales 

 
3. Net Profit Margin 

Rasio untuk mengetahui keuntungan bersih perusahaan dari setiap barang 

yang terjual. 

 
Net Profit Margin  =      EAT       x100% 

Net Sales 

 
4. Return On Investment (ROI) 

Rasio ini menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan. makin 

tinggi rasio ini semakin baik. 

 
ROI  =             EAT  x100% 

     Total Assets 
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5. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari aset yang digunakan. 

Dengan rasio ini kita dapat menilai apakah perusahaan ini efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

 
ROA  =        EBIT        x100% 

   Total Assets 

 

6. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini untuk mengetahui besarnya pengembalian yang diberikan 

perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 

 
ROE  =    EAT   x100% 

                Total Owner’s Equity 

 
7. Earning Per Share (EPS) 

Rasio ini yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh untuk selembar 

saham. 

 
EPS  =   EAT  x100% 

    Num of cs Outstand 

 

D. Rasio Aktivitas 

1. Total Assets Turnover 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. 

 
Total Assets Turnover  =   Net Sales         x 1 kali 

      Total Assets 
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2. Receivable Turnover 

Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesean 

perusahaan dalam penagihan piutangnya. 

Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

menagih piutang yang dimiliki. 

 
Receivable Turnover  =   Net Sales on Credit      x 1 kali 

           Average Receivable 
 

3. Average Collection Period 

Rasio ini menunjukkan dalam jangka waktu berapa hari piutang akan bisa 

diubah menjadi kas atau ditagih. 

 
Average Collection Period =          360 hari  

                                                                        Receivable Turnover   

 
4. Inventory Turnover 

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, dalam arti berapa kali persediaan yang ada akan diubah 

menjadi penjualan. 

 
Inventory Turnover =   cogs     x 1 kali 

Average Inventory 

 Makin besar turnover berarti semakin baik 

 
5. Average Day Inventory 

Rasio ini untuk mengetahui berapa lama persediaan mengendap dan 

dikonversi menjadi penjualan. 

 
Average Day Inventory =        360 hari 

     Inventory Turnover 

Sebaiknya persediaan jangan terlalu lama mengendap di perusahaan karena 

persediaan merupakan beban bagi perusahaan. 


