
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Analisis 

Definisi analisis menurut Prastowo dan Juliaty (2005:56) yang dikutip 

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia : 

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:45) definisi analisis 

adalah : 

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).” 
 

 Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian 

atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian dari 

keseluruhan atau dengan kata lain bahwa analisis adalah penguraian dan 

penelaahan pos-pos laporan keuangan dan mencari hubungan antara komponen-

komponen tersebut agar dapat mengetahui kondisi keuangan, sehingga dapat 

memberikan informasi yang tepat bagi manajemen. 

 Menurut Harahap (2006:190), jika analisis dikaitkan dengan penggunaan 

laporan keuangan maka pengertian analisis yang digabungkan dengan penggunaan 

laporan keuangan menjadi sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 
keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 
hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 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.” 
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2.2  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

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

oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan pada hakekatnya 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Agar 

tidak salah dalam memakai informasi (laporan akuntansi) ini maka perlu diketahui 

secara benar pengertian dari akuntansi. 

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, interpretasi, 

dan komunikasi data keuangan. Definisi akuntansi menurut Arens (2000;7) 

adalah sebagai berikut : 

“Accounting is the process of recording, classifying and summarizing of 
economical event in logical manner for the purpose of providing financial 
information for decision making.”  
 

Menurut Warren et all (2001:6) akuntansi adalah : 

“Accounting is an information system that provides reports to stakeholders 
about the economic activities and condition of a business.”  
 

Menurut S. Munawir (2004:5) akuntansi didefinisikan sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan 
peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang 
setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-
tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta 
penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya.” 

  

 Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai 

transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang 

dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran 

transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya 

informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

keuangan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. 
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2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba 

rugi serta laporan perubahan modal. Dimana neraca menunjukkan atau 

menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan 

laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-

alasan yang menyebabkan perubahan modal suatu perusahaan. 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan beberapa pengertian laporan keuangan. Menurut 

Munawir, dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2004;5), laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

“Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan 
laba-rugi serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan 
atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) 
laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu 
perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan 
perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-
alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan”.  

 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;2) : 

“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. 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.”    
 

 Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan tentang hasil operasi keuangan 

perusahaan dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan 

perusahaan.  
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2.2.2  Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2004;2) yang terdiri dari komponen-

komponen berikut ini : 

1. Neraca  

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Sedangkan laporan keuangan yang utama bagi perusahaan perorangan 

adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca dan laporan arus kas. 

Menurut Warren et all (2001:16) komponen laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Income statement 

A summary of the revenue and expenses for a specific period of time, such as a 

month or a year. 

2. Statement of owner’s equity 

A summary of the changes in the owner’s equity that have occurred during a 

specific period of time, such as a month or year. 

3. Balance Sheet 

A list of the assets, liabilities, and owner’s equity as of a specific date, usually 

at the close of the last day of a month or a year. 

4. Statement of Cash Flow 

A summary of the cash receipts and cash payments for a specific period of 

time, such as a month or a year. 

Adapun penjelasan komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap 

menurut “ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” (PSAK) No. 1 (2004:2) 

adalah sebagai berikut : 
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1. Neraca 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai 

unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca 

minimal mencakup pos-pos berikut: 

a. Aktiva berwujud 

b. Aktiva tidak berwujud 

c. Aktiva keuangan 

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas 

e. Persediaan 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya 

g. Kas dan setara kas 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya 

i. Kewajiban yang diestimasi 

j. Kewajiban berbunga jangka panjang 

k. Hak minoritas 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

Pos, judul, dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila 

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau 

apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan 

secara wajar.  

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara wajar 

selama satu periode tertentu. Laporan keuangan laba rugi minimal mencakup 

pos-pos berikut: 

a. Pendapatan 

b. Rugi laba perusahaan 

c. Beban pinjaman 

d. Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas 

e. Beban pajak 
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f. Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan 

g. Pos luar biasa 

h. Hak minoritas 

i. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akuntansi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan arus kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 

pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak 

terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan: 
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a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

2.2.3 Arti Penting Laporan Keuangan  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 

“alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana 

dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu 

keputusan.  

 Laporan keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan, oleh karena itu akuntansi dinamakan bahasa bisnis. 

 Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu, 

sangatlah penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan keuangan 

perusahan tersebut. Informasi ini bisa diperoleh melalui laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, yang merupakan produk dari sistem akuntansi 

sebagai realisasi fungsinya dari penyedia jasa informasi keuangan yang relevan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang 

berada di dalam perusahaan, seperti pemilik perusahaan, para manajer, dan 

lainnya. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan 

tetapi memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti investor, kreditur, bankir 

dan pemerintah. 
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 Melalui analisis laporan keuangan akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek, maupun jangka 

panjang, mengukur struktur modal, distribusi aktiva, likuiditas, profitabilitas, serta 

nilai buku per lembar saham. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena 

laporan keuangan yang disusun perusahaan masih bersifat umum dan ditujukan 

bukan hanya untuk melakukan interpretasi dan analisis. 

 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Mengenai tujuan pelaporan keuangan dapat kita lihat melalui beberapa 

pendapat seperti yang ada di bawah ini : 

1. Menurut Harahap (2006:133) menjelaskan bahwa APB Statement No. 4 

(AICPA), menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya 

menjadi dua bagian sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

“Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima”. 

b. Tujuan Khusus 

“Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan, serta informasi lainnya yang relevan”. 

2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraph 12-

14, 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.” 

 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan. 
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Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka 

dapat membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan rencana investasi 

mereka.  

Selain tujuan tersebut, akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan 

memenuhi karakteristik kuantitatif seperti: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi harus memiliki 

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

d. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

 

2.2.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, 

kreditur (pemberi pinjaman), pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah, dan lembaga lainnnya, karyawan, masyarakat, dan shareholders (para 
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pemegang saham). Para pemakai laporan keuangan tersebut menggunakan laporan 

keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut 

Warren et all (2001:4) pemakai laporan keuangan yaitu:  

“A business stakeholder is a person or entity having an interest in the 

economic performance of the business. These stakeholders normally include 

the owners, managers, employees, customers, creditors, and the 

government.” 

Berdasarkan IAI (2004:2) para pemakai laporan keuangan adalah : 

a. Investor; 

b. Kreditur (pemberi pinjaman); 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya; 

d. Shareholders (para pemegang saham); 

e. Pelanggan; 

f. Pemerintah; 

g. Karyawan; 

h. Masyarakat. 

Para pemakai laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan lebih dalam 
sebagai berikut: 

a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap yang melekat dan hasil pengembangan 

dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

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

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 
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c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 

d. Shareholders (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan berikutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun pandapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

g. Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan 

penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Munawir (2004:6) 

menjelaskan bahwa : 

“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 fakta yang telah 
dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi dan 
pendapatan pribadi.” 

 
 Jika dipisahkan, maka terdapat tiga komponen sifat dari laporan keuangan 

yaitu: 

1. Fakta yang dicatat 

Penyusunan laporan keuangan didasarkan atas fakta dari catatan-catatan 

akuntansi historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau 

sehingga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan 

perusahaan sesuai kondisi perekonomian paling akhir, karena segala 

sesuatunya bersifat historis. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan 

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pencatatan dalam bentuk keseragaman perlakuan akuntansi. 

3. Pendapatan pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-

dalil yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standard praktek pembukuan, 

namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung 

daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

 Dengan mengingat dan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan mempunyai 

keterbatasan. Menurut Munawir (2004:9) keterbatasan laporan keuangan antara 

lain : 
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1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi di mana dalam interim report ini 

terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgement) yang 

telah dilakukan oleh Akuntan atau Manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standard nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan 

dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan 

akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis 

atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap 

tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum 

dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang 

belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli 

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang 

dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit 

yang dijual semakin besar. Jadi suatu analisa dengan memperbandingkan data 

beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga 

akan diperoleh kesimpulan yang keliru (misleading). 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikuantifisir); misalnya 

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat 

dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang 

telah disetujui, kemampuan serta integritas manajernya dan sebagainya. 
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2.3 Analisis Laporan Keuangan  

 Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila tidak dilakukan analisis terhadapnya. Analisis laporan keuangan 

digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan melalui 

informasi yang disediakan di dalam laporan keuangan terseebut.. Laporan 

keuangan baru dapat memberikan informasi yang berguna mengenai posisi dan 

kondisi keuangan suatu perusahaan apabila dipelajari, diperbandingkan, dan 

dianalisis. 

 Sejalan dengan uraian tersebut, Munawir dalam bukunya Analisa 

Laporan Keuangan (2002;31), menyatakan : 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-
hasil yang telah dicapai oleh peusahaan yang bersangkutan. Data 
keuangan tersebut akan berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila 
data tersebut diperbandungkan untuk dua periode atau lebih dan analisis 
lebih lanjut sehingga diperoleh data yang akan mendukung keputusan 
yang akan diambil”.  

 

 Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis, karena dengan 

analsis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah 

posisi keuangan serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis common size merupakan bentuk yang paling biasa dalam analisis laporan 

keuangan, bentuk analisis ini menyediakan pengukuran relatif terhadap kondisi 

dan kinerja uatu perusahaan.     

 

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun 

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dengan melakukan analisis 

laporan keuangan maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan 

menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan 

dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta 

menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. 
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Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Untuk dapat menjelaskan pengertian kata ini maka dijelaskan dari arti 

masing-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu 

unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, 

laba rugi, dan arus kas (dana). 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2005:56), menjelaskan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah 
laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing 
unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, 
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik 
dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.” 
 

Sedangkan menurut Harahap (2006:189) pengertian analisis dan laporan 

keuangan adalah : 

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil.” 
“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 
kas (dana).” 

 
Jika kedua pengertian di atas digabungkan maka pengertian analisis 

laporan keuangan menurut Harahap (2006:190), adalah : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
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.” 

  

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang 

tersedia dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi stakeholders 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat kesenjangan antara informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh para 

pemakai.  
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Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi, 

sementara para stakeholder membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin 

akan terjadi di masa datang. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian 

berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka 

untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan 

berguna bagi proses pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian fungsi 

yang pertama dan yang terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

mengkonversi data menjadi informasi. 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dalam buku 

Harahap (2006:197) adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forecasting 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain. 

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, dan 

efisiensi. 

 Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, 

dan dalam hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator 

tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

     

2.3.3 Objek Analisis Laporan Keuangan 

Objek dari analisis laporan keuangan menurut Harahap (2006:198) 

adalah laporan keuangan itu sendiri sehingga objeknya terdiri dari : 
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1. Laba Rugi 

2. Neraca 

3. Arus Kas 

Ketiga objek analisis laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Analisis Laba Rugi 

Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasinal 

perusahaan, keadaan usaha, kemampuan memperoleh laba, efektifitas 

operasinya. yang menjadi sorotan dalam analisis laba rugi adalah : 

• Trend penjualan, harga pokok produksi. 

• Biaya overhead. 

• Margin yang diperoleh. 

2. Analisis Neraca 

Analisis neraca merupakan refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama 

periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan 

mencapainya. Disini di sorot mutu dan kecukupan aktiva, dan modal serta 

hubungan antara ketiganya, apakah “overstated” antara satu dengan yang 

lainnya. Dalam analisis kerangka neraca dapat juga dirinci dalam analisis 

modal kerja. Begitu juga dengan analisis struktur utang, yang juga dapat 

dilihat dari laporan neraca. 

3. Analisis Arus Kas 

Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas dari mana sumber 

kas diperoleh dan kemana dialirkan, biasanya dalam laporan arus kas sumber 

dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber yaitu: operasional, 

pembiayaan, dan investasi. 

Kaitan antara ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi-

informasi penting. Misalnya dengan mengkaitkan laporan laba rugi dengan neraca 

akan diketahui efektifitas sumber kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan 

laba, sumber mana yang menjadi efektif dan memberikan sumbangan terhadap 

perusahaan. Atau dengan mengaitkan antara neraca dengan laporan arus kas akan 

dapat diketahui ke bagian-bagian mana saja aktiva milik perusahaan dialokasikan. 
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2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowo dan 

Juliaty (2005:58) adalah : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan 

dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis 

merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan 

keuangan perusahaan tersebut.  

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan  

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 

(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan teknologi; 

perubahan selera konsumen; perubahan faktor-faktor ekonomi seperti 

perubahan pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak dan 

perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 

posisi manajemen kunci.  

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan 

diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara 

menyeluruh. Apabila dipandang perlu, dapat menyusun kembali laporan 

keuangan perusahaan yang dianalisis. Tujuan langkah ini adalah untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data 

keuangan yang relevan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku. 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut 

(bila perlu disertai dengan rekomendasi). 
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2.3.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Analisa-analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan 

yang bersangkutan. Adapun terdapat berbagai cara atau metode-metode yang 

dapat digunakan untuk melakukan suatu analisis.  

Menurut Munawir (2004:36) ada dua metode analisis yang digunakan 

oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu : 

1. Analisa Horisontal (analisa dinamis) 

 Analisa horisontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya.  

2. Analisa Vertikal 

 Analisa vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan 

antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, 

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat 

itu saja. Metode analisa vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa yang 

statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja 

tanpa mengetahui perkembangannya. 

Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (2004:36) adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, dengan 

menunjukkan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Prosentase dari total 
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2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, pada 

masing-masing akiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi pengongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode dan analisis untuk mengetahui hubungan 

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

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

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

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laporan keuangan suatu perusahaan 

dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut.   

8. Analisis break even, adalah suatu analisis untuk menetukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Pada dasarnya setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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2.3.6 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan  

 Kelemahan analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004;203) 

adalah  : 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karenanya 

kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis 

tersebut tidak salah.  

2. Objek analisis laporan keuanga hanya laporan keuangan itu sendiri dan angka-

angka laporan keuangan. kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 

perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 

perusahaan, da, budaya masyarakat. 

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

kondisi iini bisa berbeda dengan kondisi masa depan.  

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu dilihat 

perbedaan beberapa prinsip yang bisa menjadi perbedaan angka, misalnya : 

a. Prinsip akuntasi 

b. Size perusahaan 

c. Jenis industri 

d. Periode laporan 

e. Laporan individual atau laporan konsolidasi 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu 

mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul 

karenamasalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

6. Adanya kelemahan pada analisis rasio. 

 

2.4 Analisis Common Size Financial Statement 

 Perbandingan merupakan alat yang teramat penting di dalam proses 

evaluasi, terutama dengan analisis terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat 

dipahami dari kenyataan bahwa rekening atau saldo suatu rekening di dalam 

laporan keuangan itu secara individual tidak memberikan informasi yang berarti, 

kecuali apabila diperbandingkan dengan data lain yang terdapat dalam laporan 

keuangan yang sama atau data sejenis dalam laporan keuangan yang berbeda. 
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 Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu studi terhadap 

hubungan dari rekening-rekening didalam laporan keuangan tersebut baik 

hubungan-hubungan struktural maupun hubungan-hubungan trendnya. Oleh 

karena itu didalam analisis laporan keuangan pada garis besarnya dapat digunakan 

teknik dan alat-alat analisis sebagai berikut : 

1.  Cross-Sectional  Techniques,  yang  didalam  prakteknya dapat  dilaksanakan 

melalui atau dalam bentuk : 

(1) Analisis dalam persentase per komponen (Common Size Statement) 

(2) Analisis Rasio (ratio analysis) 

2.   Time-Series Techniques; yang dilakukan dalam bentuk: 

(1) Analisis hubungan trend (trend Statement) 

(2) Analisis dalam persentase per komponen (Common Size Statement) 

(3) Analisis Rasio (ratio analysis) 

 

2.4.1 Pengertian Common Size Financial Statement 

Beberapa pendapat mengenai Common Size Financial Statement adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut Simamora (2000;521) dengan pendapatnya mengenai Common Siz.e 

mengungkapkan : 

"Analisis vertikal (vertical analysis) merupakan sebuah teknik untuk 
mengevaluasi data laporan keuangan yang menunjukkan setiap pos 
dalam laporan keuangan dari segi persentase dan jumlah rupiah. Pada 
saat analisis vertikal dipakai untuk perbandingan laporan keuangan dari 
beberapa periode, trend atau perubahan hubungan diantara pos-pos 
lebih mudah diidentifikasi. Laporan keuangan yang hanya dinyatakan 
dalam persentase saja disebut laporan ukuran bersama (Common Size 
Statement)." 
 

2. Prastowo   (2002;64) dengan pendapatnya mengenai Common Size 

mengungkapkan : 

"Laporan   keuangan   dalam   persentase   per komponen (common size 
statement) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan prosen dan 
dasar total kelompoknya. Teknik analisis, dengan cara menyusun laporan 
keuangan seperti ini disebut teknik analisis common size dan termasuk 
metode analisis vertikal”. 
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2.4.2 Objek Common Size Financial Statement 

Analisis Common Size dilakukan untuk melihat struktur keuangan baik dari 

daftar neraca, laba rugi, atau arus kas. Untuk melihat struktur keuangan ini maka 

laporan keuangan dikonversikan ke bentuk pcrsentase dengan mengaitkan dengan 

pos penting. Pos penting itu misalnya penjualan untuk laba rugi, pos total 

aktiva untuk neraca, dan pos arus kas operasional untuk laporan arus kas. Sesuai 

dengan uraian di atas maka objek Common Size Financial Statement seperti yang 

diungkapkan Harahap (2001:250-255) adalah : 

1. Laba Rugi bentuk Common Size 

Struktur Laba Rugi dapat menunjukkan persentase pos tertentu dari pos 

utama. Misalnya persentase laba bersih dari penjualan. persentase laba kotor atas 

penjualan, biaya operasi, dan sebagainya. Dengan melihat persentase ini kita 

dapat mengetahui struktur laba rugi perusahaan dan juga bisa dibandingkan 

dengan struktur perusahaan lain yang sejenis atau rasio rata-rata industri. 

2. Neraca bentuk Common Size 

Struktur neraca dapat melihat persentase pos tertentu dengan pos utama lainnya 

misalnya persentase aktiva lancar dengan total aktiva, aktiva tetap, aktiva lain, utang   

lancar, utang jangka panjang. modal, dan sebagainya. 

3. Laporan Arus Kas bentuk Common Size 

Struktur arus kas bisa menggambarkan darimana dan kemana kas 

dimanfaatkan selama satu periode tertentu. Biasanya dengan mengelompokkannya 

dalam kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Bentuk awan (common size) 

dari kas ini masih jarang dibaca dalam literatur, namun sebenarnya kita bisa buat 

juga dengan menentukan pos yang dianggap penting sebagai dasar perbandingan. 

Misalnya bisa digunakan arus kas dari kegiatan operasi sebagai “basis” yang 

didenominasi menjadi 100%, sehingga arus kas lainnya diukur disini. 

 

2.4.3 Perhitungan Common Size Financial Statement 

 Cara perhitungan common size dengan persentase per komponen menurut 

Prastowo (2002;65) adalah :  
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Neraca Common Size 

Per 31 Desember 2006 dan 2005 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tabel 2.1 

31 Desember Common Size (%)  

Neraca 2006 2005 2006 2005 

Kas 1.300 1.200 09,29 07,50 

Piutang Dagang 1.200 1.000 08.57 06.25 

Persediaan 2.200 2.600 15.71 16.25 

Tanah 2.300 3.700 16.43 23.13 

Gudang 4.000 4.000 28.57 25.00 

Mesin 4.000 5.000 28.57 31.25 

Akumulasi Depresiasi (1.000) (1.500) (7.14) (9.35) 

Total Aktiva 14.000 16.000 100% 100% 

Utang Lancar 2.500 2.200 17.86 13.75 

Utang Jk. Panjang 4.500 6.000 32.14 37.50 

Modal 7.000 7.800 50.00 48.75 

Total Utang Dan Modal 14.000 16.00 100% 100% 

Sumber : Contoh Laporan Keuangan 

1. Pos-pos didalam neraca dikategorikan manjadi dua, yaitu aktiva dan passiva. 

Masing-masing kategori ini (total aktiva dan total passiva) dinyatakan sebesar 

100%, sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing 

kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar kategori total aktiva atau 

passiva. Jadi pos kas per 31 Desember 2006 bersaldo Rp. 1.300,- bila 

dinyatakan dalam persentase per komponen :  

        Saldo Kas  

=       X 100 % 

       Total Aktiva 

    Rp. 1300,00 

=       X 100 % = 9.29 % 

    Rp. 14.000,00 
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Laba Rugi komparatif  Common Size 

Per 31 Desember 2006 dan 2005 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tabel 2.2 

31 Desember Common Size (%)  

Laba Rugi 2006 2005 2006 2005 

Penghasilan  150.000 200.000 100.00 100.00 

Harga Pokok Penjualan 50.000 60.000 33.33 30.00 

Laba Kotor  100.000 140.000 66.67 70.00 

Biaya Pemasaran (25.000) (34.000) (16.67) (17.00) 

Biaya Administrasi (20.000) (28.000) (13.33) (14.00) 

Biaya Bunga (10.000) (14.000) (6.67) (07.00) 

Laba Sebelum Pajak 45.000 64.000 30.00 32.00 

Pajak (15%) 6.750 9.600 04.59 14.80 

Laba Bersih 38.250 54.400 25.50 27.20 

        Sumber : Contoh Laporan Keuangan  

 

2. Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per 

komponen atas dasar total penghasilan (total penghasilan dinyatakan sebesar 

100%). Jadi pos jarha pokok penjualan 2005 yang bersaldo Rp. 60.000,- bila 

dinyatakan dalam persentase per komponen menjadi : 

       Saldo Harga Pokok Penjualan  

=      X 100% 

      Total Penghasilan 

   Rp. 60.000.00 

=     X 100 % = 30 % 

    Rp. 200.000.00 

Dari neraca yang disusun dalam persentase per komponen tersebut, 

tampak bahwa selama dua tahun, telah terjadi perubahan pada komposisinya, baik 

aktiva  (misalnya kas, persediaan), maupun passiva (misalnya utang jangka 

panjang). Sementara dari perhitungan laba rugi, tampak bahwa distribusi setiap 
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Rp.1,00 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan 

meskipun distribusi untuk biaya lainnya (pemasaran, administrasi, dan bunga), 

secara total mengalami kenaikan. 

 

2.5 Kinerja 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 

2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan.  

Penilaian kinerja atau prestasi menurut Mulyadi (2001;413) adalah : 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 
standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” 
 

 Kinerja keuangan menurut Jumingan (2006;239) adalah : 

“Gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu 
baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran 
dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 
likuiditas, dan profitabilitas.” 
 

 Dari berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan 

dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat dari segi kecukupan 

modal, likuiditas dan profitabilitas.  

2.5.2  Perbandingan Kinerja Perusahaan 

 Salah satu f'aktor penting yang dapat menjamin keberhasilan implementasi 

strategi perusahaan adalah pengukuran kinerja untuk diperbandingkan dengan 

perusahaan lain. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan seberapa 

baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, 
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mengeliminasi pemborosan-pemborosan, dan menyajikan informasi tepat 

waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. 

 Adapun prinsip-prinsip pengukuran kinerja menurut Sugiyono 

(2004;420), yaitu : 

1. Konsisten dengan tujuan perusahaan 

2. Memiliki adaptibilitas pada kebutuhan bisnis 

3. Dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan 

4. Mudah diaplikasikan  

5. Memiliki akseptabilitas dari atas ke bawah 

6. Berbiaya efektif 

7. Tersaji tepat waktu  

 Dari prinsip-prinsip pengukuran kinerja di atas, penjelasan yang 

dirangkum adalah sebagai berikut : 

1. Konsisten dengan tujuan perusahaan 

Ukuran-ukuran kinerja harus konsisten dengan tujuan-tujuan stakeholders 

(tujuan-tujuan pihak-pihak internal dan eksternal). Ukuran-ukuran kinerja 

perusahaan harus menyediakan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas bisnis dengan 

rencana strategi bisnis. Oleh karena itu, rencana strategi bisnis harus dinyatakan 

untuk berbagai hierarki manajemen organisasi. 

2. Memiliki adaptibilitas pada kebutuhan bisnis 

Ukuran-ukuran kinerja harus dapat beradaptasi terhadap perubahan 

kebutuhan bisnis maupun dengan berbagai macam tujuan. Jika kebutuhan-

kebutuhan bisnis berubah maka ukuran-ukuran kinerja juga harus diubah. Ukuran-

ukuran kinerja harus dikaji ulang dan diurutkan seperlunya agar mencerminkan 

faktor-faktor kunci sukses penting yang relevan. Ukuran-ukuran kinerja yang baru 

dapat ditambahkan jika diperlukan, sedangkan ukuran-ukuran kinerja yang ada 

harus dikaji ulang, dimodifikasi, dikurangi, atau dihapuskan jika perlu. Ukuran-

ukuran kinerja diubah hanya jika kebutuhan-kebutuhan bisnis berubah dan bukan 

karena perubahan gaya manajemen.  
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3. Dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan 

Ukuran-ukuran kinerja harus disusun pada level aktivitas. Ukuran-ukuran 

kinerja tersebut harus mencerminkan aktivitas-aktivitas yang signifikan bagi 

perusahaan.   Setiap  perusahaan harus menentukan aktivitas-aktivitas yang 

signifikannya berdasar pada tujuan bisnisnya dan lingkunag beroperasinya. 

Aktivitas-aktivitas tersebut harus digolimgkan menjadi dua, yaitu aktivitas-

aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

4. Mudah diaplikasikan  

 Ukuran-ukuran kinerja harus mudah diaplikasikan. Jika aktivitas-aktivitas 

signifikan telah diidentifikasikan, maka ukuran-ukuran kinerja harus disusun. dan 

untuk itulah aktivitas harus mudah dipahami, jumlahnya tidak banyak, dan dapat 

dikuantitatifkan. Banyak ukuran-ukuran kinerja yang dapat dinyatakan secara 

kualitatif dalam ukuran keuangan maupun non keuangan. 

5.   Mempunyai akseptabilitas dari atas ke bawah 

Perusahaan harus memahami bahwa ukuran-ukuran kinerja berperan 

dalam mempengaruhi atau memodifikasi perilaku para manajer. Pendekatan dari 

atas ke bawah (top down) harus digunakan untuk menentukan ukuran-ukuran 

kinerja yang dapat memotivasi perilaku optimal pada semua level perusahaan. 

Organisasi level bawah harus mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang 

diputuskan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan usulan-usulan 

atau partisipasi dari level bawah. 

6.   Berbiaya efektif 

Informasi mengenai pengukuran kinerja harus berbiaya efektif, tersedia 

saat diperlukan, dan disajikan tepat waktu. Aktivitas tertentu mungkin mempunyai 

hubungan yang rumit dengan : (a) Manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut, 

(b) Sistem prosedur yang digunakannya, dan (c) Teknologi yang digunakannya. 

Kondisi ini mengakibatkan pengukuran kinerja sulit dilakukan dan memerlukan 

waktu yang banyak dan biaya yang tinggi.  

7. Tersaji tepat waktu 

Informasi kinerja harus tersaji tepat waktu dan dalam format yang 

bermanfaat untuk pembuatan keputusan. Informasi kinerja yang disajikan 
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terlambat kurang bermanfaat dan kurang memotivasi para manajer dan pelaksana 

yang diukur kinerjanya karena informasi yang disajikan tersebut sudah usang pada 

saat itu atau bisa dikatakan informasi tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. 

Penyajian informasi tepat waktu juga harus dihubungkan dengan validitasnya 

serta manfaat dan biayanya. Laporan informasi kinerja yang tepat waktu 

bermanfaat untuk memperoleh umpan balik dan penyempurnaan yang cepat. 

 

2.5.3 Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001:416), penilaian kinerja mempunyai manfaat yang 

dapat digunakan oleh manajemen, anatara lain : 

1. Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

menyediakan kriteria, seleksi dan evaluasi proses pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar hasil distribusi penghargaan. 

 

2.5.4 Tahap-tahap Penilaian Kinerja 

Apabila suatu penilaian kinerja didesain dan diimplementasikan dengan 

baik, maka penilaian kinerja tersebut dapat memberikan manfaat penting bagi 

persahaan. Menurut Mulyadi (2001:420) penilaian kinerja dilaksanakan dalam 

dua tahap utama, yaitu : 

1. Tahap persiapan, yang terdiri dari tiga tahap rinci : 

a) Penentuan daerah pertanggung jawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab 

b) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja 

c) Pengukuran kinerja yang sesungguhnya 
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2. Tahap penilaian, yang terdiri dari tiga tahap rinci : 

a) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapakn 

sebelumnya 

b) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar 

c) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan  

 

2.6 Hubungan Analisis Common Size Financial Statement Dengan Kinerja 

Perusahaan 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan. 

Performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dan 

hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. 

Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis 

atau interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sehingga pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan 

keuangan perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan meskipun kepentingan mereka masing-masing 

berbeda. 

 Selanjutnya dijelaskan pula oleh Simamora (2000;515) bahwa : 
“informasi yang dipakai dalam laporan keuangan dipakai dalam 
berbagai cara oleh beraneka ragam individu dan entitas. Kalangan 
investor dan kreditor memakainya untuk mengevaluasi kinerja 
perusahaan dan memprediksi jumlah dan penentuan waktu arus kas 
dimasa yang akan datang (yakni dividen dan bunga) yang berkaitan 
dengan investasi mereka. Mereka juga memakai informasi keuangan 
untuk mempengaruhi dan memantau aktivitas-aktivitas manajemen. 
Untuk membantu dalam menafsirkan data bisnis, laporan keuangan 
biasanya disajikan dalam bentuk komparatif yaitu dengan berdampingan 
untuk dua tahun atau lebih. Salah satu bentuk komparatif adalah analisis 
vertikal common size dan analisis horizontal." 
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Sedangkan menurut pendapat Fraser (2001;158) mengungkapkan : 

"Various tools and techniques are used by the financial statement analyst in 
order to convert financial staement data into formats that facilitate the 
evaluation of the firm's financial condition and performance, both over time 
and in comparison with industry competitors. These include common size 
financial statements, which express each account as a percentage from their 
dominant account. " 
 

 Pernyataan di atas dapat diartikan bahawa dalam menganalisis laporan 

keuangan kita dapat menggunakan beberapa alat untuk mengubah bentuk laporan 

keuangan ke dalam format yang lebih mudah untuk diinterpretasikan sehingga 

dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan,salah satu alat penting yang dipakai 

dalam common size financial statement yang mengubaha akun ke dalam bentuk 

persentase dari akun dominatornya (akun terbesarnya). 

 Bergevin (2002;82) menyatakan sebagai berikut : 

“Common size statement are especially useful for intercompany 
camparisons because financial statement of different companies are recast 
in common size format. Comparison of a company’s common size statement 
with competitor’s or industry common size statistics alerts our attention to 
differences in account structure or distribution; the reason for this should 
be explored and understood”. 
 

 Pernyataan di atas menjelaskan suatu laporan keuangan common size 

sangat berguna untuk membandingkan beberapa perusahaan untuk mengetahui 

kelebihan-kelebihannya dalam bentuk persentase. perbandingan tersebut dapat 

menggambarkan perbedaan pada struktur akun dan distribusinya pada antar 

perusahaan pada industri sejenis. 

Hal lain yang dijelaskan Prastowo (2002;59) mengenai hubungan kinerja 

dengan penggunaan teknik-teknik analitis dalam laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

"Berbagai teknik analisis digunakan pada analisis laporan keuangan 
untuk menekankan pentingnya suatu data yang disajikan (secara relatif 
dan komparatif), dan untuk mengevaluasi posisi perusahaan. Analisis 
laporan keuangan merupakan suatu proses penuh pertimbangan 
(judgement process). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk 
mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok (turning point) pada trend, 
jumlah dan hubungan; dan alasan-alasan perubahan-perubahan 
tersebut. Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda 



 40 
 

peringatan awal (curly warning signal) terjadinya pergeseran menuju 
keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses penuh 
pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan 
penggunaan alat-alat analitis." 

 

 Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan 

menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Dikatakan 

demikian karena laporan keuangan tersebut yang menjadi tolak ukur bagi para 

pemakai untuk menilai tingakat kesehatan perusahaan. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari 

periode ke periode. Dari keseluruhan pernyataan maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dan 

kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan 

cara melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan 

perusahaan tersebut.  

b. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 

yang   berkepentingan dengan perusahaan untuk membantu mereka dalam 

proses pengambilan keputusan. 

c. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan 

masa yang akan datang. 

d.. Dengan   melakukan   analisis   laporan   keuangan, perusahaan atau para 

pemakai laporan keuangan dapat membandingkan kinerjanya dengan 

perusahaan lain. 

  


