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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Analisis 

Terdapat beberapa konsep mengenai analisis, yaitu : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

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

2. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:11) 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan Sesutu unit menjadi 

berbagai unit terkecil.” 

3. Menurut Kamus Akuntansi (2000:48) 

“Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dan pos-pos atau 

ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dengan alsan-alasan yang  

memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.” 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau kelompok-

kelompok. Dari uraian tersebut, dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, 

kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari 

keseluruhan. 

Analisis disini menyangkut pada analisis laporan keuangan. Dimana 

analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan pada 

suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungannya. Dengan melakukan 

analisis laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan 

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

akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 
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2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut Arens (2000:7) definisi akuntansi adalah : 

“accounting is the process of recording, classifying and summarizing of 

economical event in logocal manner for the purpose of providing financial 

information for decision making.” 

Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

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 lainnya yang mampu memberikan gambaran 

secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu 

periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

Hasil dari proses akuntansi tersebut adalah informasi yang relevan dan 

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Informasi yang merupakan 

hasil dari proses akuntansi tersebut juga mampu memberikan gambaran secara 

layak tentang kadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-

hasil operasi perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 

pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004:2) adalah : 
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“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 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 yang termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga.” 

 Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu. 

Laporan Keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) laporan keuangan 

bertujuan untuk : 

“menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

Informasi mengenai posisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat 

diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, 

struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. Dengan demikian, informasi kinerja perusahaan dapat memprediksi 

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk 

merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai 

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

Jadi tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga 

bertujuan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat 

yang dapat ditentukan, dijelaskan, dan diukur serta penting bagi peran perusahaan 

dalam lingkungan masyarakat. 

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Informasi yang ada dalam laporan keuangan dan dalam laporan lainnya 

yang dibuat perusahaan untuk melaporkan kegiatannya harus memiliki 

karakteristik tertentu untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Karakteristik 

kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:7) terdapat 

empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : 

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

2. Relevan 
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi 
keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 
mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

3. Keandalan 
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 
menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 
sehingga penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari 
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 
disajikan. 

4. Dapat Dibandingkan 
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 
bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar perusahaan 
yang sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 
perubahan posisi keuangan perusahaan. 



 11

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis. Dengan membaca laporan keuangan dengan 

tepat, maka seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi yang dapat 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2004:2), para pemakai 

laporan keuangan adalah : 

1. Investor 
Investor sebagai penanam modal berresiko dan penasehat, mereka 
berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan 
dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi 
untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau 
menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 
informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemempuan 
perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Karyawan 
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili, mereka tertarik 
pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 
Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 
manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo 

4. 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. 

5. Pelanggan 
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 
kelangsungan hidup perusahaan, terutama bila mereka terlibat dalam 
perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 
berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan karena itu 
berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 
membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan 
menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 
statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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7. Masyarakat 
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 
informasi kecondongan (trend) dan perkembangan terakhir 
kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
 

       Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, 

sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal berresiko tinggi, maka 

ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka akan membantu 

sebagian besar kebutuhan pemakai lainnya. 

 

2.2.5 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2004:1.3) laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 

1. Neraca 

2. Laporan Rugi Laba 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

 

1. NERACA 

Neraca adalah laporan keuangan dasar yang mempresentasikan 

posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Disebut juga statement of 

financial position. Atau merupakan ringkasan dari jumlah aktiva yang 

dimiliki perusahaan dan jumlah kewajiban atau utang perusahaan, dan 

ekuiti pemegang saham. Mengenai hal ini, Mamduh M Hanafi dan 

Abdul Halim (2005:50) mengemukakan tentang neraca, yaitu : 

“Neraca meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal 
tertentu dan menampilkan sumber daya ekonomis (asset), 
kewajiban ekonomis (utang), modal saham, dan hubungan antar 
item tersebut.” 
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Berdasarkan kutipan diatas, maka kita dapat melihat bahwa pada 

dasarnya neraca terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Dibawah ini penulis 

akan menjabarkan isi dari neraca, yaitu : 

1) Aktiva 

Aktiva merupakan hak-hak dan harta-harta yang merupakan 

sumber penghasilan yang dapat memberikan manfaat pada masa 

sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, aktiva 

adalah segala harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:13) aktiva adalah : 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh 
perusahaan.” 
 

Aktiva dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi lima sub-

klasifikasi, yaitu : 

a) Aktva Lancar 

Aktiva lancar yaitu aktiva yang manfaat ekonominya 

diharapkan akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang 

(atau siklus operasi normal), misalnya kas, surat berharga, 

persediaan, piutang, dan persekot biaya. 

b) Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal yang 

biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain dan 

jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi 

saham, investasi obligasi. 

c) Aktiva Tetap 

Aktiva tetap yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak 

dimaksudkan untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

antara lain tanah, gedung, kendaraan, mesin, serta peralatan. 
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d) Aktiva Tidak Berwujud 

Aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka 

waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi 

aktiva ini misalnya patent, goodwill, royalty, copyright, trade 

name, franchise, dan licensi. 

e) Aktiva Lain-Lain 

Aktiva lain-lain yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan 

kedalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, 

misalnya beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, 

deposito, pinjaman karyawan. 

 

2) Kewajiban (utang) 

Kewajiban merupakan utang perusahaa masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dapat 

disubklasifikasikan lebih lanjut menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu : 

a) Kewajiban Lancar 

Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber 

daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam 

jangka waktu satu tahun atau kurang. Termasuk dalam 

kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang 

wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, dan utang biaya 

atau bahan lainnya yang belum dibayar. 

b) Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang 

penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki 
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manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari satu 

tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya 

utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit 

investasi. 

c) Kewajiban Lain-Lain 

Kewajiban lain-lain yaitu kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan kedalam salah satu sub-klasifikasi tersebut, 

misalnya utang kepada para pemegang saham. 

 

3) Ekuitas 

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur 

ekuitas ini dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub-

klasifikasi, yaitu : 

a) Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya 

modal saham (termasuk agio saham bila ada) 

b) Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang 

tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam 

bentuk deviden (ditahan). 

 

2.  LAPORAN LABA RUGI 

The income statement, often called the statement of income or 

statement of earnings, is the report that measures the success of enterprise 

operations for a given period of time. (Kieso, Weygandt dan 

Warfield:2005). 

Adapun elemen-elemen yang termasuk kedalam laporan laba rugi 

adalah : 

a) Pendapatan (revenue) 

Adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva 

entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) 

selama suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi 
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barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian 

dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

b) Beban (expense) 

Adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas 

atau penambahan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) 

selama suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi 

barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian 

dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

c) Keuntungan (gains) 

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau 

investasi oleh pemilik. 

d) Kerugian (losses) 

Adalah penerimaan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidetil kecuali yang berasal dari beban atau distribusi 

kepada pemilik. 

 

3.   LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas 

pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham tahun berjalan. 

Perusahaan 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 SAK terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas. 

c) Pengaruh kumulatif dan perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e) Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 
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f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal 

saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 

 

4. LAPORAN ARUS KAS 

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menginformasikan 

tentang sumber-sumber dan penggunaan kas suatu perusahaan untuk satu 

periode tertentu. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai 

dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan 

tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan, yaitu : 

a) Aktivitas Operasi 

Menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu 

perusahaan. Aktivitas operasi berhubungan dengan transaksi yang 

menghasilkan laba bersih. 

b) Aktivitas Investasi 

Meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan 

perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Aktivitas investasi 

berkaitan dengan rekening investasi dan aktiva tetap. 

c) Aktivitas Pendanaan 

Meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditur 

yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan 

perusahaan. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan rekening kewajiban 

dan ekuitas pemilik. 

 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Adalah suatu laporan yang berisikan penjelasan-penjelasan 

mengenai laporan keuangan lainnya. Dalam rangka membantu pengguna 

laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan 
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laporan keuangan perusahaan lain, maka catatan atas laporan keuangan 

umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut : 

a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan. 

b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuangan. 

c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya yang bersifat non-keuangan. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:16) sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 
yang telah lewat, bukan masa kini. Karenanya laporan keuangan tidak 
dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 
pengambilan keputusan ekonomi, apalagi untuk meramalakan masa depan 
atau menentukan nilai (harga) perusahaan saat ini. 

b) Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk 
pihak yang akan membeli perusahaan. 

c) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 
dan berbagai pertimbangan. 

d) Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 
penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atas pos tertentu 
mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh 
secara material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

e) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 
Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 
mengenai panilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang 
menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Laba yang 
belum direalisasi tidak dicatat, namun rugi kendati belum direalisasi tetapi 
sudah berlaku di pasar, maka dapat dicatat. 

f) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 
peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas). 

g) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 
pemakai laporan diasumsikan memahmi bahasa teknis akuntansi dan sifat 
dari informasi yang dilaporkan. 

h) Adanya pelbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan dalam 
menilai persediaan dan penyusutan menimbulkan variasi dalam 
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pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar 
perusahaan. 

i) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 
dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

 

2.3     Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bermanfaat karena membantu pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 

Baik buruknya keputusan yang diambil akan sangat bergantung dan ditentukan 

oleh mutu informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan. 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Dikarenakan laporan keuangan bersifat historis, yaitu menyajikan 

informasi tentang apa yang telah terjadi, hal ini menimbulkan kesenjangan 

kebutuhan informasi. Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu 

mangatasi kesenjangan tersebut dengan cara mengolah kembali laporan keuangan. 

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi 

yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui laporan 

keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. 

Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi 

siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan 

tersebut. 

Hasil analisis laporan keuangan mampu membantu menginterpretasikan 

berbagai hubungan kunci dan kecenderungan. Hasil dari interpretasi tersebut 

dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa mendatang. 

 

2.3.1    Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Arti dari kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil. Menurut Usman Sastradipraja (2006:3) 

mengenai analisis laporan keuangan adalah : 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan 
keuangan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-
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masing komponen laporan keuangan tersebut serta hubungan antar 
komponen, dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang ada agar 
diperoleh pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang 
laporan keuangan tersebut.” 
 
Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses 

pembandingan, evaluasi dan analisis, akan diperoleh prediksi tentang apa yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Disinilah arti pentingnya suatu analisis 

terhadap laporan keuangan. 

Dari berbagai pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan tentang 

pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu 

alat yang dapat digunakan untuk memahami hubungan-hubungan yang terdapat 

dalam laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-

kecenderungannya. 

 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983), sumber 

Sofyan Syafri Harahap (2004:197) : 

a) Screaming 
Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan 
dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

b) Forcasting 
Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di 
masa yang akan datang. 

c) Diagnosis 
Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-
masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 
masalah lain. 

d) Evaluation 
Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 
efisiensi dan lain-lain. 
 

Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pengambil keputusan pada 

dugaan murni, terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan 

keputusan 
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2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Sebelum melakukan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa 

harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat 

menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan 

keuangan tersebut. Dengan kata lain, agar dapat menganalisa laporan keuangan 

dengan hasil yang memuaskan, maka perlu mengetahui latar belakang dari data 

keuangan tersebut. 

Penganalisa juga harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang 

cukup didalam mengambil suatu kesimpulan. Disamping harus memperhatikan 

dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi perusahaan, penganalisa 

juga harus mempertimbangkan perubahan tingkat harga yang terjadi. 

 

2.3.4 Keterbatasan dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Agar tidak salah dalam melakukan analisis laporan keuangan pada 

perusahaan tertentu, maka perlu diketahui keterbatasan analisis atas laporan 

keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:201) bahwa keterbatasan 

analisis laporan keuangan harus memperhatikan keterbatasan laporan seperti : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 
kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 
dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi ini disajikan untuk 
dapat digunakan semua puhak. Sehingga terpaksa selalu 
memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai 
perbedaan kepentingan. 

3. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis 
dan pemakai laporan diasumsikan memahiami bahasa teknis akuntansi 
dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

 

Disamping keterbatasan itu, maka perlu juga diketahui kelemahan analisis 

atas laporan keuangan. Sofyan Syafri Harahap (2004:203) mengemukakan 

bahwa kelemahan analisis laporan keuangan adalah : 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, 
oleh karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu 
diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 
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2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. 
Untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari 
angka-angka laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek 
lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi 
industri, gaya manajemen, udaya perusahaan dan budaya 
masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa 
lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, 
maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip akuntansi, jenis 
industri, periode laporan dan jenis perusahaan aspek profit 
motive atau nonprofit motive. 

 

2.3.5   Metode dan Teknik Analisa 

Menurut Munawir (2002:36) metode dan teknik yang digunakan dalam 

menganalisa laporan keuangan adalah : 

1.Metode Analisa 
a) Analisa Horizontal 

Analisa ini disebut juga analisa dinamis. Disebut dinamis karena 
meliputi beberapa periode tertentu. Disebut horizontal karena 
membandingkan angka-angka dari pos tertentu selama beberapa 
periode berturut-turut. 

b) Analisa Vertikal 
Analisa ini meliputi satu periode saja, yaitu dengan 
membandingkan antar pos yang satu dengan pos lainnya dalam 
laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 
keuangan atau hasil operasi pada periode itu saja. Disebut juga 
analisa statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu 
periode saja tanpa mengetahui perkembangannya. 
 

2.Teknik Analisa 

a) Analisa Perbandingan Laporan Keuangan 

b) Trend Percentage Analysis 

c) Commom Size Statement 

d) Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

e) Cash Flow Statement Analysis 

f) Analisa Rasio 

g) Gross Profit Analysis 

h) Analisa Break Even 
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Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, merupakan 

permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisis laporan 

keuangan. Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama agar data dapat 

lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

2.4     Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisa 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Adapun alasan analisis rasio ini banyak digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah karena penggunaannya yang relatif mudah. 

Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya dapat memberikan gambaran 

tentang sejarah perusahaan serta penilaian posisinya pada saat ini. Menurut S.S 

Harahap (2004:301) rasio keuangan yang sering digunakan adalah : 

a) Rasio Likuiditas 
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 

b) Rasio Solvabilitas 
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-
kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

c) Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 
laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. 

d) Rasio Leverage 
Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan 
terhadap modal maupun asset. 

e) Rasio Aktivitas 
Rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 
dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 
pembelian, dan kegiatan lainnya. 

f) Rasio Pertumbuhan 
Rasio yang menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos 
perusahaan dari tahun ke tahun. 

g) Rasio Penilaian Pasar 
Rasio yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan 
dari pasar modal. 
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h) Rasio Produktivitas 

Rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau 
kegiatan yang dinilai. 
 

 Sedangkan menurut Husein Umar (2003:89) analisis keuangan dalam 

rangka evaluasi kinerja diperlukan rasio-rasio keuangan, yaitu : 

a) Rasio Likuiditas 
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 
kewajiaban jangka pendeknya. 

b) Rasio Leverage 
Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 
modal maupun assets. 

c) Rasio Aktivitas 
Rasio yang mengukur seberapa afektif perusahaan memanfaatkan semua 
sumber daya yang ada pada pengendaliannya. 

d) Rasio Profitabilitas 
Rasio yang menggambarkan tentang tingkat efektivitas pengelolaan 
perusahaan.  

 

2.4.1 Rasio Likuiditas 

Rasio-rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio likuiditas yang 

digunakan menurut Husein Umar (2003:89) adalah : 

1. CURRENT RATIO 

              Current Assets 

= ------------------------   X 100% 

     Current Liabilities 

 

 

 

Current ratio digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek, karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan 

menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang 
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2. QUICK RATIO 

      Current Assets – Inventory 

= ------------------------------------  X 100%

            Current Liabilities 

 

 

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi utang lancar. 

 

2.4.2 Rasio Leverage 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadapa 

modal maupun asset. Rasio-rasio leverage yang digunakan menurut Husein Umar 

(2003:89) adalah : 

1. DEBT to TOTAL ASSETS RATIO 

     
       Total Debt 

= ------------------  X 100% 

      Total Assets 

 

 

 

 Rasio ini memperlihatkan jumlah antara kewajiban yang dimiliki dan 

seluruh kekayan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasinya, cenderung 

semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. 

 

2. DEBT to EQUITY RATIO   

             Total Debt 

= -------------------  X 100%

      Total Equity 

 

 

 

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 
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2.4.3 Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua 

sumber daya yang ada pada pengendaliannya. Rasio-rasio aktivitas yang 

digunakan menurut Husein Umar (2003:89) adalah : 

1. INVENTORY TURNOVER RATIO 

         Sales 

= --------------   

     Inventory 

 

 

 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

barang dagang. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi operasional, yang 

memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada 

persediaan. 

 

2. FIXED ASSETS TURNOVER 

               Sales 

= ------------------------   

      Net Fixed Assets 

 

 

 

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta 

tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka menghasilkan penjualan, atau 

berapa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan pada aktiva tetap. 

 

3. TOTAL ASSETS TURNOVER 

         Sales 

= ---------------- 

    Total Assets 

Rasio ini menunjukkan efektifitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah 

penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 
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dalam bentuk harta perusahaan. Bila perputarannya lambat, ini menunjukkan 

bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk 

menjual. 

 

2.4.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio ini menggambarkan tentang tingkat efektivitas pengelolaan 

perusahaan. Rasio-rasio profitabilitas yang digunakan menurut Husein Umar 

(2003:89) adalah : 

1. GROSS PROFIT MARGIN 

      Gross Profit 

= -----------------   X100% 

           Sales 

 

 

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya-biaya operasi lainnya. Dengan 

pengetahuan atas rasio ini, kita dapat melakukan pengendalian terhadap 

pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat 

menikmati laba. 

 

 2. OPERATING PROFIT MARGIN 

      Operating Profit 

= ------------------------  X100%

               Sales 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi parusahaan dan mengukur 

seberapa banyak penjualan bisa dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. 

 

 3. NET PROFIT MARGIN 

     Net Income 

= -----------------  X100%

           Sales 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 
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 4. RETURN on INVESTMENT 

           EBIT 

= ------------------  X100%

      Total Assets 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur 

dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total 

aktiva. Semakin besar rasio ini, semakin baik. 

 

2.4.5  Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Samryn (2001:341) keterbatasan analisis rasio keuangan antara 

lain : 

a) Sulitnya mengidentifikasi kategori industri yang menjadi bidang usaha 
perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam 
memilih jenis industri yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. 

b) Rata-rata industri sebagai alat ukur kewajaran suatu kinerja hanya 
merupakan aproksimasi dan menyediakan pedoman umum kepada para 
pemakai. Dengan demikian, suatu rata-rata industri tidak dapat 
sepenuhnya dijadikan target atau standar rasio yang dikehendaki. 

c) Para praktisi akuntansi di perusahaan-perusahaan sering memberikan 
interpretasi yang berbeda atas transaksi sejenis yang terjadi. Hal ini 
menyebabkan timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi atas transaksi dan 
pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan perhitungan rasio. Rasio-
rasio keuangan yang dibuat dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu 
rendah. 

d) Dalam praktiknya, banyak bisnis yang volume aktivitasnya dipengaruhi 
oleh musim, baik yang disebabkan faktor alam maupun perubahan 
perilaku konsumen. Dengan mengetahui factor-faktor tersebut, analisis 
rasio keuangan dapat membuat interpretasi tambahan untuk menyesuaikan 
hasil analisisnya sehingga lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. 

 

2.5      Kinerja 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan didalam melaksankan pertanggungjawabannya. Menilai 

kinerja perusahaan dari aspek keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan. 
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2.5.1  Definisi Kinerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:503) 

“Kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan, atau kemampuan kerja.” 

Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi (2005:195) kinerja disebut juga 

unjuk kerja 

“Merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata 

yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi.” 

Dari kedua definisi tersebut, maka kinerja merupakan kemampuan atau 

prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu selama kurun 

waktu tertentu. 

 

2.5.2   Alat Ukur Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja menurut Kamus Akuntansi (2000:628) adalah : 

“pertimbangan kumulatif tentang faktor-faktor (yang bersifat subyektif 
atau obyektif) untuk menentukan indikator representatif atau penilaian 
tentang aktiva individu atau badan usaha, atau kinerja yang berkaitan 
dngan sejumlah batasan (atau standar) selama beberapa periode. Faktor-
faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat pencapaian tujuan cara-cara 
pengukuran item-item dan standar yang digunakan.” 
 
Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:6) 

“Penilaian kinerja (performance measurement) mengandung makna suatu 

proses atau sistem pengukuran mengenai pelaksanaan kemampuan kerja 

suatu organisasi.” 

Menurut Husein Umar (2003:89) analisis keuangan dalam rangka 

evaluasi kinerja diperlukan rasio-rasio keuangan, yaitu : 

a) Rasio Likuiditas 
Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban 
jangka pendeknya. 

b) Rasio Leverage 
Menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal 
maupun assets. 
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c) Rasio Aktivitas 
Mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya 
yang ada pada pengendaliannya. 

d) Rasio Profitabilitas 
Menggambarkan tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. 

 

2.6     Hubungan Kinerja Perusahaan dengan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan meliputi seleksi secara hati-hati data dari 

laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan menguji kecenderungan data 

keuangan kunci, membandingkan data keuangan antar perusahaan, dan 

menganalisis rasio keuangan kunci. 

Rasio keuangan memberikan indikator seperti apakah tingkat kesehatan 

perusahaan dan kinerja setiap unit bisnisnya. Tingkat kesehatan merupakan alat 

ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur 

kinerja suatu perusahaan. Performa suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan 

finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. 

Menurut Rico Lesmana dan Rudy Surjanto (2003:11) : 

“analisis kinerja keuangan yang dilakukan pada dasarnya dilakukan untuk 
melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu dengan melakukan berbagai 
analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili 
realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.” 
 
Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara 

membaca, membuat analisa dan menginterpretasikan laporan keuangannya. 

Analisis rasio keungan merupakan salah satu metode dalam menganalisa laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan ini mencoba menginterpretasikan kondisi 

keuangan dari hasil-hasil operasi perusahaan dengan melihat hubungan dari 

berbagai pos pada laporan keuangan. Angka rasio ini mempunyai arti tertentu 

yang dapat menggambarkan baik buruknya kondisi keuangan perusahaan, 

sehingga dapat dilihat kinerja perusahaan tersebut. Menilai kinerja perusahaan 

dapat dilakukan dengan membandingkan rasio dari waktu ke waktu atau 

membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang bergerak pada 

industri yang sama atau sejenis. 
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Penilaian kinerja digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi 

kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kinerja perusahaan. Penilaian 

kinerja juga membantu dalam mengatasi kondisi keuangan dimasa yang akan 

datang. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan tidak hanya 

sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi dapat digunakan 

sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan untuk mengetahui hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan. Melalui hasil penilaian kinerja perusahaan 

berdasarkan analisis laporan keuangan tersebut, maka pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil keputusan-keputusan untuk menetapkan 

program jangka pendek atau jangka panjang. 

Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan 

menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu 

manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari 

periode ke periode. Dari keseluruhan pernyataan tersebut, maka dapat 

disimpulkan : 

a) Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya 

dari kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan, yaitu 

dengan cara melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan 

keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, selain dapat 

mengevaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, juga dapat 

membandingkan kinerja perusahaannya dengan perusahaan lain yang 

sejenis. 

b) Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan, maka dapat membantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kondisi 

keuangan dimasa yang akan datang. 

c) Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan untuk 

membantu dalam proses pengambilan keputusan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. 


