
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi tentang analisis, yaitu : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;43) 

“ Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

2. Menurut Kamus Akuntansi (2000;48) 

“ Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-

ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan 

tentang perbedaan yang muncul. Misalnya : seorang pemeriksa (Auditor) akan 

melakukan analisa perkiraan pengeluaran untuk menentukan apakah 

pengeluaran telah dibebankan terhadap pos yang tepat, yang diuji atau 

diverifikasi dengan dokumen. Contoh lainnya adalah penilaian kesehatan 

keuangan suatu perusahaan dengan melakukan analisa laporan keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan atas investasi atau keputusan kredit.” 

3. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;iii) 

“ Analisis merupakan suatu penguraian atas suatu pokok atas berbagai 

bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian, 

dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan.” 

 

Dari tiga definisi yang telah dipaparkan, maka dapat di tarik suatu 

kesimpulan bahwa analisis adalah suatu proses penilaian secara kritis terhadap 

suatu masalah, untuk kemudian diuraikan dan diteliti sebagai dasar untuk menarik 

suatu interpretasi yang akan digunakan sebagai bahan yang dapat memberikan 

informasi untuk proses pengambilan keputusan. 

 



2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses atau siklus 

akuntansi yang di susun menurut prinsip-prinsip yang berlaku umum (standar 

akuntansi keuangan), di mana hasil dari proses atau siklus tersebut akan 

memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan perusahaan. 

Para pelaku bisnis, baik itu organisasi yang berorientasi laba (profit 

oriented organization) maupun yang tidak berorientasi laba (non profit oriented 

organization), akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa 

yang akan datang. Baik buruknya keputusan yang di ambil akan sangat 

bergantung dan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang didapatkan dan 

digunakan oleh para pelaku bisnis. Dalam rangka pengambilan keputusan di masa 

yang akan datang, para pengelola organisasi memerlukan berbagai informasi 

khususnya informasi tentang apa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan 

datang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang 

digunakan oleh para pengelola organisasi dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Laporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang 

kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah) disusun 

dengan asumsi bahwa : 

• Perusahaan masih hidup dan akan terus hidup (going concern) 

Asumsi ini menganggap bahwa perusahaan akan tetap menjalankan 

usahanya untuk jangka waktu terus menerus dan tidak ada niat untuk 

menghentikan usahanya. 

• Perusahaan sebagai satu unit ekonomi yang terpisah dari pemilik 

Dalam asumsi ini perusahaan adalah suatu unit yang terpisah dari 

pemiliknya. Sebagai unit yang terpisah, maka kekayaan antara pemilik dan 

perusahaan harus dipisah secara jelas. 

• Stabilitas nilai uang 

Asumsi ini menganggap bahwa nilai uang akan stabil dari waktu kewaktu 

sehngga nilai yang tertera dalam laporan keuangan merupakan representasi 

yang benar atas kekayaan perusahaan. 

• Dasar akrual 



Artinya laporan keuangan disusun dengan dasar pengaruh transaksi yang 

diakui pada saat kejadian (dimana hak dan kewajiban timbul), bukan pada 

saat kas diterima. Dalam hal ini, suatu kejadian atau transaksi sudah diakui 

walaupun kas belum diterima. 

• Aktivitas perusahaan dapat dipecah berdasarkan waktu 

Artinya aktivitas yang dijalani oleh perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan dapat dipecah berdasarkan waktu, misalnya : bulanan, 

tahunan, meskipun perusahaan hidup terus tanpa henti.  

 

Menurut Arrens (2000;7) Akuntansi adalah: 

“ 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.” 

 

Proses akuntansi tersebut meliputi pencatatan, penggolongan, meringkas 

atau menjumlah, kemudian melaporkan kejadian ekonomi atau keuangan 

perusahaan dengan cara yang informatif yang berguna bagi pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan memberikan gambaran umum sebuah perusahaan 

yang dijabarkan dalam mata uang rupiah. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Secara umum ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang 

dihasilkan oleh perusahaan, yaitu: 

• Neraca  

• Laporan Laba Rugi 

• Laporan Arus Kas 

Laporan-laporan keuangan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan 

kegiatan-kegiatan perusahaan (kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan 

kegiatan operasional), sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan, diantaranya adalah: 



� 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 harga.” 

� Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;105) 

“ Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu.” 

� Menurut Munawir (2004;2) 

“ Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut.” 

� Menurut Drs. Darsono, MBA.,Akt dan Ashari, S.E,. Akt (2005;4) 

“ Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus 

akuntansi yang menunujukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

dan juga menunujukkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumberdaya yang 

dimilikinya.” 

 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat ditarik suatu 

kesimpulan mengenai laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi 

yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi 

keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya 

yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu 

kesatuan usaha. 

 



2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;4), laporan keuangan 

disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Informasi mengenai posisi keuangan, 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, solvabilitas, serta kemampuan 

untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan 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 

menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai 

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut 

memenuhi kebutuhan bersama sebagaian besar pemakai. Meskipun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi mereka. Selain untuk 

tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen (stewardship) atau menggambarkan 

pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca 

(menggambarkan informasi posisi keuangan), laporan laba rugi (menggambarkan 

informasi kinerja), laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 



merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan 

juga menampung skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

keuangan, seperti informasi keuangan segmen industri dan geografis setra 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan cirri 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 laporan keuangan, yaitu: 

� Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk dapat 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. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

� Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini atau masa depan (predictive), mengegaskan atau mengkoreksi, hasil 

evaluasi mereka dimasa lalu (confirmatory). 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

 

 



� Keandalan 

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

mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 

tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat 

dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya 

bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk) 

Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan 

tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu (netralitas). Dalam 

hal menghadapi ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungapkan hakekat 

dan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) 

Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya (kelengkapan). Kesenjangan 

untuk tidak mengungkapkan (omission) dapat mengakibatkan informasi menjadi 

tidak benar dan menyesatkan. 

� Dapat Dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) 

posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

Untuk memenuhi kualitas tersebut, maka pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 

secara konsisiten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama, 

dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasinya adalah bahwa para pemakai 

harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan 

perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. 



Untuk dapat memberikan pembandingan posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan, perusahaan perlu menyajikan informasi periode 

sebelumnya dalam laporan keuangan. 

 

Dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas, maka dapat 

ditarik suatu garis besar betapa sangat pentingnya karakteristik tersebut untuk 

dipenuhi dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah 

laporan keuangan yang dapat memenuhi keempat karakteristik tersebut yaitu : 

laporan keuangan harus dapat dipahami artinya laporan keuangan harus dapat 

dengan mudah dipahami, konsep mudah dipahami tentu saja dengan asumsi 

bahwa pemakai laporan keuangan setidaknya memiliki ilmu yang mendukung 

agar dirinya setidaknya bisa memahami konsep dasar penyajian laporan keuangan. 

Relevan artinya laporan keuangan haruslah mampu untuk dapat mempengaruhi 

pemakai laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan ekonomi atau bisnis. 

Andal artinya laporan keuangan haruslah terbebas dari salah saji yang material, 

sehingga laporan keuangan dapat dijadikan pedoman bagi pengambilan 

keputusan. Dapat diperbandingkan artinya laporan keuangan haruslah dapat 

dibandingkan baik itu dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dalam satu 

perusahaan ataupun dengan laporan keuangan dari perusahaan lain dalam tahun 

yang sama atau tahun sebelumnya. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan oleh pengurus perusahaan (direksi dan komisaris). Selain sebagai alat 

pertanggungjawaban, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) untuk membuat suatu keputusan bisnis atau 

keputusan ekonomi. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan akan sangat 

berbeda antara satu individu dengan individu yang lain atau antara satu kelompok 

dengan kelompok yang lain. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2004;2), pengguna laporan 

keuangan dan kebutuhan informasi keuangannya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 



� Investor  

Pemilik perusahaan menanggung resiko atas harta yang ditempatkan pada 

perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan 

memiliki kemampuan untuk membayar dividen. Disamping itu untuk menilai 

apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, 

laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan 

penempatan investasi dalam perusahaan. 

� 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. 

� Pemberi Pinjaman (Kreditor) 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan 

pemberian pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada 

saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan adalah untuk 

memberikan keyakinan tentang tingkat resiko yang akan ditanggung pada saat 

memberikan pinjaman kepada debiturnya. Artinya dalam hal ini kreditor ingin 

mendapatkan keyakinan mengenai apakah perusahaan mampu membayar 

hutangnya kembali atau tidak. 

� Pemasok atau kreditor usaha lainnya 

Pemasok membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan besarnya 

penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan 

membayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggat waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau 

sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

� Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan atau tergantung pada perusahaan. 

 



� Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasannya 

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. 

� Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada 

penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

Laporan keuangan menyajikan informasi yang bersifat umum, hal ini 

mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat memberikan kebutuhan informasi 

untuk setiap pemakai. Karena laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan (investor) yang 

merupakan penanam modal beresiko, maka ketentuan laporan keuangan yang 

memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan 

pemakai lainnya. 

 

2.2.5 Fungsi Laporan Keuangan 

Manajemen perusahaan memikul tanggungjawab utama dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan 

terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, meskipun memiliki 

akses terhadap informasi manajemen dan keuangan  tambahan yang membantu 

dalam melaksanakan tanggungjawab perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan. 

Pengelolaan suatu perusahaan, terutama pada perusahaan besar yang 

mencakup tugas-tugas yang kompleks. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 



eksistensi suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : pihak ekstern 

dan pihak intern. 

Harnanto (1991;11) memaparkan kepentingan manajemen terhadap 

informasi laporan keuangan, yaitu untuk : 

� Merumuskan, melaksanakan, dan mengadakan penilaian terhadap 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di anggap perlu. 

� Mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktivitas sehari-hari dalam perusahaan. 

� Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. 

� Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

 

Sedangkan fungsi laporan keuangan bagi manjemen menurut Munawir 

(2004;3) adalah untuk : 

� Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan 

� Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi 

serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

� Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi 

wewenang dan tanggungjawab. 

� Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Dari kedua pemaparan tentang fungsi laporan keuangan di atas, maka 

dapat ditarik simpul merah bahwa laporan keuangan berfungsi bagi pihak intern 

perusahaan dan juga bagi pihak ekstern perusahaan untuk dapat mengukur dan 

menilai kondisi perusahaan dan juga efektifitas pencapaian laba oleh manajemen 

yang pada akhirnya akan sangat berkaitan erat dengan baik atau buruknya kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. 

 

2.2.6 Komponen Laporan Keuangan 

Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (PABU). PABU adalah suatu kebiasaan atau aturan yang baik 

untuk melaporkan laporan keuangan. PABU juga berfungsi sebagai aturan 



minimum yang harus dipatuhi ketika membuat laporan keuangan. PABU 

mempunyai dua struktur utama, yaitu aspek konseptual dan aspek 

praktik/operasional. Aspek konseptual membahas mengenai asumsi, dasar 

berpikir, dan hal-hal lain yang menjadi dasar utama dalam tataran 

teoritis/normatif. Sedangkan untuk operasional, mulai dari menjurnal transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan tunduk pada landasan 

praktik/operasional. Di Indonesia, Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 

meliputi komponen-komponen : 

1. Kerangka Dasar dan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

4. Buletin Teknis 

5. Peraturan Pemerintah 

6. Pedoman atau Praktik Akuntansi Industri 

7. Simpulan Riset Akuntansi 

8. Praktik Konveksi atau Kebiasaan Pelaporan Yang Sehat 

9. Buku Teks Ajar, Artikel atau Pendapat Para Ahli 

 

Menurut PSAK NO. 1, laporan keuangan terdiri atas : 

� Neraca 

� Laporan Laba Rugi 

� Laporan Arus Kas 

� Laporan Perubahan Ekuitas 

� Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bagi perusahaan yang telah lama berdiri, disajikan 

secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Penyajian laporan secara komparatif 

memberikan gambaran perusahaan saat ini dan perkembangannya. 

 

2.2.6.1 Neraca 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;17), neraca adalah 

laporan tentang posisi keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas) perusahaan pada 



tanggal/waktu/saat tertentu. Masing-masing unsur dari neraca dapat di 

subkalsifikasikan sebagai berikut : 

1. Aktiva, yang merupakan sumberdaya yang dikuasai perusahaan dapat 

disubklasifikasikan lebih jauh menjadi : 

� 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. 

� Investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperolah penghasilan tetap atau untuk 

menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, 

misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

� Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (ujud) fisik, digunakan 

dalam opeasi 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. 

� Aktiva yang 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 (hak cipta), trade name/trade mark 

(merek/nama dagang), franchise, dan license (lisensi). 

� Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah 

satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban ditangguhkan, 

piutang kepada direksi, deposito, pinjaman karyawan. 

2. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat 

diklasifikasikan lebih jauh menjadi tiga : 

� 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 (atau siklus 

operasi normal). Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya utang 



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

atau beban lainnya yang belum dibayar. 

� Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari suber daya perusahaan 

(yang memiliki 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. 

� Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan 

kedalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya uatang 

pada direksi, utang kepada para pemegang saham. 

3. Ekuitas, yaitu 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 : 

� Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham 

(termasuk agio saham bila ada) 

� Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan 

kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen (ditahan) 

 

Di dalam neraca, masing-masing unsur tersebut disajikan dengan 

menganut ketentuan-ketentuan tertentu. Aktiva disajikan menurut urutan 

likuiditas, kewajiban menurut urutan jatuh tempo, sedangkan ekuitas disajikan 

menurut urutan kekekalan. 

Bentuk atau susunan neraca tidak ada keseragaman diantara perusahaan-

perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca 

yang biasa/umum digunakan (traditional atau conventional) adalah sebagai 

berikut: 

a. Bentuk Skontro (Account Form) dimana semua aktiva tercantum sebelah 

kiri/debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. 

b. Bentuk Vertikal (Report Form), dalam bentuk ini semua aktiva nampak 

dibagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang 

jangka panjang serta modal.  



c. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang 

dikehendaki nampak jelas, misalnya besarnya modal kerja netto (net working 

capital) atau jumlah modal kerja perusahaan.  

 
2.2.6.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi (atau untuk lembaga non profit disebut Laporan Sisa 

Hasil Usaha) merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan 

dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Untuk 

melihat periode waktu yang dilaporkan, maka pembaca laporan laba rugi perlu 

memperhatikan kepala pada laporan tersebut. 

• Komponen laporan laba rugi : 

1. Pendapatan/penjualan (dari usaha utama) 

Pendapatan atau penjualan adalah hasil penjualan produk atau jasa utama yang 

dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. 

2. Harga Pokok Penjualan (Cost Of Good Sold) 

Harga pokok penjualan merupakan biaya produksi sesungguhnya dari produk 

atau jasa yang dijual pada periode tersebut. 

3. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk 

dan jasa yang dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya iklan, biaya 

gaji salesman, dan biaya promosi. 

4. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

administrasi dan umum perusahaan, misalnya biaya gaji direksi, biaya 

penyusutan, biaya perlengkapan kantor, dan biaya telepon. 

5. Pendapatan Luar Usaha (non operasional)  

Pendapatan luar usaha atau pendapatan non operasional adalah pendapatan 

yang diperoleh bukan dari bisnis atau usaha utama perusahaan, misalnya 

keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank bagi perusahaan non-bank, dan 

lain-lain. 

 

 



6. Biaya Luar Usaha (non operasonal)  

Biaya luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang bukan 

dari bisnis utama. Contoh biaya ini adalah biaya bunga bank, biaya 

sumbangan, dan lain-lain.  

 

Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;20) menerangkan bahwa potensi 

(kemampuan) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

(kinerja), dapat dilihat dari dua unsur yang menjadi bagian dari laporan laba rugi, 

yaitu: 

1. Penghasilan (Income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban 

(yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi 

pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat di subklasifikasikan 

menjadi : 

a. Pendapatan (revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, 

seperti misalnya penjualan barang dagangan, penghasilan jasa (fees), 

pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalty, dan sewa. 

b. Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan 

dan mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin 

misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi 

sekuritas, kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 

2. Beban (Expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam 

bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang menyebabkan 

penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) 

perusahaan selama periode tertentu. Beban dapat disubklasifikasikan menjadi : 

a. Beban yang timbul dalam pelakasanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

(yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas 

persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, 

gaji dan upah, penyusutan. 

b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, 



seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir, atau pelepasan 

aktiva tidak lancar. 

Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan laba rugi memberikan 

gambaran kinerja operasional perusahaan. Laporan laba rugi juga dicatat dengan 

dasar akrual. Dengan pembagian seperti diatas, maka pembaca laporan keuangan 

yang jeli dapat menangkap permasalahan pada bagian-bagian perusahaan. 

Misalnya jika harga pokok penjualan terlalu tinggi, maka permasalahan terjadi 

pada bagian produksi. Jika pendapatan luar usaha terlalu tinggi, biasanya dapat 

diidentifikasi bahwa banyak kas menganggur. Atau sebaliknya, jika biaya luar 

usaha terlalu tinggi, maka biasanya perusahaan banyak menggunakan pembiayaan 

dari hutang.  

Laporan laba rugi dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu 

bentuk single step dan bentuk multiple step, yaitu sebagai berikut : 

a. Single Step  

Pada bentuk ini semua pengahasilan yang diperoleh dari beberapa kegiatan 

atau aktivitas dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kelompok 

penghasilan, sedangkan untuk semua beban dikelompokkan kedalam satu 

kelompok yang disebut beban. Penghasilan bersih (laba) merupakan selisish 

antara kelompok penghasilan dengan total kelompok beban.  

b. Multiple Step 

Pada bentuk ini penghasilan bersih (laba) dihitung secara bertahap sesuai 

dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua penghasilan da beban 

disajikan sesuai dengan kegiatan atau aktivitas, yaitu kegiatan usaha, diluar usaha, 

dan kegiatan atau aktivitas luar biasa.  

 

2.2.6.3 Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama 

periode tertentu. Laba (earning) dan arus kas (cash flow) merupakan dua konsep 

yang sangat berbeda. Earning merupakan konsep akuntansi yang diciptakan oleh 

konvensi akuntansi, pernyataan-pernyataan (misalnya pernyataan standar 

akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia), aturan-



aturan lembaga (yang diterbitkan oleh Bapepam), sedangkan cash flow merupakan 

konsep yang didasarkan pada saat penerimaan dan pengeluaran kas.  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kapasitas perolehannya. 

Arus kas merupakan jiwa (life blood) bagi setiap perusahaan dan menjadi 

aspek fundamental bagi eksistensi sebuah perusahaan serta menunjukkan dapat 

tidaknya sebuah perusahaan membayar semua kewajibannya. Laporan arus kas 

disusun dengan tujuan utama untuk memberikan periode kas tertentu, dan 

memberikan informasi tentang aktivitas operasi, dan juga memberikan informasi 

mengenai pendanaan yang berbasis kas (cash basis).  

 Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, maupun 

pendanaan. Informasi tersebut dapat membantu menunjukkan bagaimana mungkin 

sebuah perusahaan yang melaporkan kerugian tetap dapat membeli aktiva tetap 

atau membayar deviden. Pelaporan kenaikan kas dan penurunannya menjadi 

berguna karena para investor, kreditor, dan pihak lainnya ingin mengetahui apa 

yang sedang terjadi dengan sumber dana perusahaan yang paling likuid yaitu kas. 

 

2.2.6.3.1 Klasifikasi Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

harus mengklasifikasikan arus kas tersebut menurut aktivitasnya dengan cara yang 

paling sesuai dengan karakteristik bisnis suatu perusahaan. 

• Kas dari/untuk Kegiatan Operasional 

Aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama perusahaan (principle 

revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 



kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari luar. Contoh arus kas 

yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

2. Penerimaan kas dari royalty, fee, komisi, dan pendapatan lain 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa  

4. Pembayaran kas kepada karyawan 

5. Penerimaan dan pembayaan kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi 

7. penerimaan dan pembayaran kas dari kontak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan 

• Kas dari/untuk Kegiatan Investasi 

Kas dari/untuk investasi adalah kas dari penjualan aktiva tetap dan untuk 

pembelian aktiva tetap atau investasi pada saham atau obligasi. Aktivitas investasi 

adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan 

untuk menghasilkan pendapatan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari 

aktivitas investasi adalah : 

1. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri 

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lain 

3. Perolehan saham atau instrumen keungan perusahaan lain 

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang digunakan oleh lembaga keuangan) 

5. Pembayaran kas sehubungan dengan future contract, forward contract, 

option contract, dan swap contract kecuali apabila kontrak tersebut 



dilakukan dengan tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan 

• Kas dari/untuk Kegiatan Pendanaan 

Kas dari/untuk pendanaan adalah kas berasal dari setoran modal, hutang 

jangka panjang/bank, laba ditahan yang dikonversi ke dalam modal dan untuk 

pengembalian modal, membayar dividen, membayar pokok hutang bank. 

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi dalam modal dan pinjaman perusahaan. 

Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan adalah : 

1. Penerimaan kas dari emisi saham atau istrumen modal lainnya 

2. Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus 

saham perusahaan  

3. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan 

pinjaman lainnya 

4. Pelunasan pinjaman 

5. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (leasee) untuk mengurangi 

saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa untuk usaha pembiayaan  

 

2.2.6.4 Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change of Equity) 

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan-perubahan ekuitas 

peusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau 

kekayaan perusahaan selama periode pelaporan. Laporan perubaan ekuitas juga 

menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio/disagio. Laporan ini 

menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang melekat pada 

perusahaan. Istilah ditahan sering berkonotasi negatif, dalam hal ini artinya masih 

belum dibagi. 

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 menyebutkan 

bahwa perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang isinya menunjukkan : 

1. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan 



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

jumlahnya yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas  

3. Pengaruh kumulatif dari kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya 

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio saham dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secaraterpisah setiap perubahan 

 

2.2.6.5 Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keungan berisi penjelasan umum tentang perusahaan, 

kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, dan penjelasan tiap-tiap 

akun neraca dan laba rugi. 

Penjelasan umum tentang perusahaan merinci nama perusahaan, bentuk 

badan hukum, apakah badan hukum telah mendapatkan persetujuan dari pihak 

berwenang misalnya Menteri Kehakiman dan HAM untuk pendirian PT, Depkop 

untuk Koperasi, Depkeu dan BI untuk operasional Bank, nama dan jumlah 

kepemilikan, nama anggota komisaris dan direksi, bidang usaha dan lain-lain yang 

diperlukan. 

Kebijakan akuntansi perusahaan menjelaskan kapan periode akuntansinya, 

metode pencatatan, metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan aktiva 

tetap dan penyusutannya, dan sebagainya. Dalam akuntansi banyak metode yang 

diperbolehkan dalam standar. Akuntan perusahaan memilih metode yang paling 

tepat untuk perusahaan. Keputusan memilih kebijakan yang akan diterapkan bagi 

kelangsungan operasional perusahaan harus mendapat persetujuan dari direktur 

atau manajer puncak. 

Penjelasan tiap-tiap akun merinci akun-akun dalam neraca dan laba rugi. 

Dengan membaca perincian ini, akan dapat dilihat bagaimana perilaku akun 



secara lebih mendetail. Dalam penjelasan per akun akan diinformasikan berbagai 

hal, misalnya tingkat suku bunga hutang bank dan sebagainya. 

Standar Akuntansi Keuangan mengatur bagaimana akun harus 

disajikan, penjelasan apa saja yang harus ada, bagaimana mengukurnya, kapan 

perusahaan harus mengakui aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya. Untuk industri 

tertentu diatur khusus, misalnya bank, koperasi, dana pensiun dan lain sebagainya.  

 

2.2.7 Sifat Laporan Keuangan 

Laporan keungan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keungan 

adalah laporan yang bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress 

report laporan keungan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu 

kombinasi antara : 

1. Fakta-fakta yang telah dicatat ( Recorded Fact) 

Fakta-fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat 

atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia 

dalam perusahaan maupun yang tersedia di bank, jumlah piutang, persediaan 

barang dagangan,  hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam 

pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa 

tersebut(at original cost). Kita tidak mencoba untuk menaksir berapa jumlah yang 

harus dikorbankan jika kita akan menggantikan aktiva tersebut atau dengan kata 

lain kita tidak mencoba untuk menaksir nilai realisasi atau nialai ganti aktiva 

tersebut (current market value atau replacement value nya). 

Dengan sifat yang seperti demikian, maka laporan keuangan tidak dapat 

mencerminkan posisi keungan dari suatu perusahaan dari kondisi perekonomian 

yang paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis. Sehingga mungkin 

terdapat beberapa hal yang dapat membawa akibat terhadap posisi keuangan 

perusahaan tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi atau tidak nampak dalam 

laporan keuangan, misalnya adanya pesanan yang tidak dapat dipenuhi, berbagai 



kontrak pembelian atau penjualan yang telah disetujui dan adanya hak-hak patent 

yang masih dalam pengurusan, karena factor-faktor tersebut tidak dapat 

dikwantifisir.        

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (Accounting 

Convention and Postulate) 

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi berarti data 

yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu 

yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (general accepted 

accounting principles), hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan 

pencatatan (expediensi) atau untuk keseragaman. Misalnya cara mengalokasikan 

biaya untuk persediaan alat tulis menulis, apakah harus dinilai berdasarkan harga 

belinya atau menurut nilai pasar pada waktu tanggal penyusunan laporan 

keuangan. Menurut laporan yang konvensional pos semacam ini dinilai menurut 

harga belinya. Untuk penentuan piutang, menurut metode atau peraturan yang 

konvensional adalah berdasarkan jumlah yang akan direalisir (dengan 

menggunakan taksiran yang tidak akan dapat ditagih terhadap jumlah piutang 

pada saat itu). 

Disamping itu di dalam akuntansi juga digunakan prinsip atau anggapan-

anggapan yang melengkapi konvensi-konvensi atau kebiasaan yang digunakan, 

antara lain : 

• Bahwa perusahaan akan tetap berjalan sebagai suatu yang going concern atau 

kontinuitas usaha, konsep ini menganggap bahwa perusahaan akan berjalan 

terus, konsekuensinya adalah jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan 

merupakan nilai-nilai untuk perusahaan yang masih berjalan yang didasarkan 

pada nilai atau harga pada saat terjadinya peristiwa itu. Jadi jumlah-jumlah 

uang yang tercantum dalam laporan bukanlah nilai realisasi jika aktiva itu 

dijual atau dilikwidir. 

• Daya beli uang dianggap tetap, stabil atau konstan, walaupun hal ini 

bertentangan dengan kenyataan namun akuntansi mencatatsemua transaksi 

atau peristiwa dalam jumlah uangnya dan tidak mengadakan perbedaan 

antara nilai-nilai dari berbagai tahun. Anggapan, pinsip atau konsep-konsep 

lain yang pada dasarnya untuk ekspediensi atau mempermudah pelaksanaan 



pencatatan akuntansi misalnya konsep konservatip, konsep biaya unit 

pengukur, konsistensi, dan lain sebagainya.  

3. Pendapat Pribadi (Personal Judgement)  

Maksud dari pendapat pribadi (personal judgment) adalah walaupun 

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

yang sudah ditetapkan dan juga telah menjadi standar praktek pembukuan, namun 

penggunaan dari konvensi-konvensi atau dalil dasar tersebut tergantung daripada 

akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Judgment ini tergantung 

kepada kemampuan atau integaritas pemakainya yang dikombinasikan dengan 

fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah 

disetujui akan digunakan didalam beberapa hal. Misalnya cara-cara atau metode 

untuk menaksir piutang yang tidak akan dapat tertagih, penentuan besarnya beban 

penyusutan serta penentuan umur dari suatu aktiva tetap akan sangat tergantung 

pada pendapat pribadi manajemennya dan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

Suatu hal yang penting yaitu bahwa baik prosedur, anggapan-anggapan, 

kebiasaan-kebiasaan, maupun pendapat pribadi yang telah digunakan haruslah 

digunakan secara terus menerus atau secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun 

dalam hal ini tidak berarti bahwa prosedur, kebiasaan maupun pendapat pribadi 

yang digunakan tidak boleh dirubah, tetapi kalau suatu saat manajemen ingin 

merubah prosedur, kebiasaan ataupun pendapat pribadi yang telah dipakai, maka 

manajemen harus menjelaskannya didalam laporan keuangan khususnya di bagian 

catatan atas laporan keuangan yang dimaksudkan agar orang-orang yang 

membaca laporan keuangan dapat mengetahui dengan jelas dasar mana yang 

sesungguhnya digunakan dalam laporan keuangan yang bersangkutan, dan 

laporan keungan yang dibuat secara periodik itu dapat diperbandingkan. Karena 

jika dasar yang digunakan sudah berlainan tanpa sepengetahuan orang yang 

ditugaskan untuk menganalisa dan menginterpretasikan maka kesimpulan yang 

diperoleh akan keliru. 

 

 

 

 



2.2.8 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan yang 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan 

keungan mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat pada 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 likwidasi atau realisasi dimana dalam interim report ini 

terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) 

yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunujukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dilakukan 

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

keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa 

perusahaan akan berjalan secara terus menerus sehingga aktiva tetap 

dinilai berdasarkan nilai-nilai histories atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laoran 

keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu 

sama dengan harga pasar sekarang maupun sebesar nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana 

daya beli (purchase 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, mungkin kenaikan itu 

disebabkan kenaikan harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan tingkat harga-harga. 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 (dikwantifisir), 

misalnya reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa esanan yang 

tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun 

penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas seorang 

manajer, dan sebagainya. 

 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004;6) secara terperinci 

dijelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan merupakan laporan yang bersifat historis atau sejarah, yang 

tidak lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka 

terdapat keterbatasan dalam kegunaannya, misalnya untuk maksud-maksud 

investasi, sebabnya adalah bahwa data-data yang disajikan oleh akuntansi 

semata-mata hanya didasarkan atas “cost”  (yang bersifat historis) dan bukan 

atas dasar nilainya. Akibatnya akan timbul jurang (gap) yang cukup besar 

antara hak kekayaan pemegang saham berupa aktiva bersih perusahaan yang 

dinyatakan dalam harga pokok historis dengan harga saham-saham yang 

tercatat di bursa. 

Disamping itu bila dihubungkan dengan kepentingan para investor umumnya 

maka terdapat dua hal yang bertentangan, yakni : 

• Laporan keuangan adalah pencerminan dari hal-hal yang telah lampau, 

sedangkan para investor berorientasi pada masa mendatang dalam 

mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Jadi jelasnya laporan 

keuangan itu hanya sekedar menjadi petunjuk arah mengenai turun 

naiknya harga saham.  

2. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan 

tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan itu 

berkaitan satu sama lain secara fundamental, misalnya posisi keuangan dengan 

perubahannya yang tercermin pada perhitungan rugi laba. Kejadian-kejadian 

dalam perusahaan diolah dalam bentuk data-data yang digolong-golongkan, 

dijumlahkan, diikhtisarkan dan pengukurannya dinyatakan dalam satuan uang 



(rupiah) dan dengan dasar penilaian tertentu (misalnya nilai yang diharapkan 

untuk dapat direalisir bagi piutang, nilai yang terendah antara harga pokok 

dengan harga pasar bagi persediaan, nilai perolehan dikurangi dengan jumlah 

penghapusan bagi harta tetap dan bergerak) nilai ini sama sekali tidak 

dimaksudkan sebagai nilai kontan dari aktiva ataupun nilai likwidasinya. 

3. Laporan keuangan itu sebagai dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan 

kewajiban dalam akuntansi. Dalam proses penyusunannya tidak dapat 

dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan, 

namun demikian hal-hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji melalui 

bukti-bulti ataupun cara-cara perhitungan yang masuk akal. 

4. Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi ketidak 

pastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan 

kerugiannya; harta, kekayaan bersih, dan pendapatan bersih selalu dihitung 

dalam nilainya yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya 

perisriwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi dari pada berpegang pada 

formilnya. 

6. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan ini 

sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberiakan pengertian yang 

khusus dilain pihak laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan 

perkembangan dunia usaha.   

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan berbagai pihak atas 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan haruslah dilakukan oleh pihak 

menajemen. Analisis laporan keuangan juga seringkali memasukkan aktivitas 

untuk membuat berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan akan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk 

pengambilan keputusan ekonomi apabila dengan informasi yang dihasilkan atau 

diberikan oleh laporan keuangan tersebut dapat dihasilkan suatu prediksi tentang 

apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terpenuhi 

apabila dilakukan suatu proses pengolahan melalui pembandingan, evaluasi, dan 



analisis trend, dari hasil proses tersebut, akan diperoleh prediksi tentang apa yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang.   

Drs. S. Munawir dalam bukunya “analisis laporan keuangan” (2004;31) 

mengatakan bahwa “ Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 

untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut 

akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut 

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan analisa lebih lanjut sehingga 

dapat diperoleh data yang akan dapat medukung keputusan yang akan diambil.” 

Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa mendatang, analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar bagi 

pemilik perusahaan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;20) analisis laporan 

keuangan menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja). Analisis laporan 

keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan keuangan ke dalam 

komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-masing komponen laporan 

keuangan tersebut serta hubungan antar komponen, dengan mengguanakan 

teknik-teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang tepat dan 

gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan tersebut. 

Sedangkan pengertian analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2006;190) adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit 

informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang lebih signifikan atau 

yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kualitatif 

maupun dan non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

secara lebih mendalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan 

yang tepat. 



Dari dua pengertian tentang analisis laporan keuangan yang telah 

dikemukakan, dapat ditarik suatu garis merah bahwa analisis laporan keuangan 

sangat penting bagi suatu perusahaan ataupun bagi suatu organisasi. Informasi 

yang diperoleh sebagai output dari analisis yang dilakukan, sangat membantu 

berbagai pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan untuk memikirkan 

langkah atau action yang akan diambilnya. Bagi pihak manajemen sendiri, 

analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat bantu untuk dapat memprediksi 

mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Analisis 

laporan keuangan juga sangat diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengukur 

kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan operasionalisasi yang perusahaan 

jalani sehari-hari.  

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Keperluan pemakai laporan keungan akan sangat mempengaruhi tujuan 

dari analisis laporan keuangan, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi dan karakteristik laporan keuangan itu sendiri. Dwi Prastowo dan Rifka 

Julianty  dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi” 

(2002;53) menjabarkan bahwa analisis laporan keuangan dilakukan untuk 

mencapai beberapa tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal 

dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat forcesting mengenai 

kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, sebagai proses diagnosis 

terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai 

alat evaluasi terhadap manajemen. 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2006;195) adalah : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit) 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan 



4. Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating) 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga. Antara lain : 

• Dapat menilai prestasi perusahaan 

• Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan 

• Dapat menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini maupun di masa 

yang lalu dari aspek waktu tertentu, yaitu : 

a. Posisi keuangan (Asset, Neraca, dan Modal) 

b. Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya) 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas  

e. Aktivitas 

f. Rentabilitas dan profitabilitas 

g. Indikator pasar modal 

• Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

• Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

7. Dapat memberikan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis   

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain, dengan 

periode sebelumnya, atau dengan standar normal atau standar ideal  

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan 

baik dari sisi posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan 

sebagainya 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang  



Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

murni, terkaan, dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian 

yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. 

 

2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan  

Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;53) mengurai berbagai langkah 

yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun langkah-

langkah yang harus ditempuh tersebut adalah : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisa 

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 

menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. 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 per kapita, 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. Menganalisa 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 rekomendasi). 

 

Dari empat poin prosedur analisis laporan keuangan yang telah 

dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebelum mengadakan analisis 

terhadap laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan 

keuangan tersebut, penganalisa juga harus dapat menggambarkan aktivitas-

aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan 

kata lain bahwa agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang 

optimal maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan tersebut. 

Disamping itu, penganalisa juga harus mempunyai kemampuan atau 

kebijaksanaan yang cukup di dalam mengambil suatu kesimpulan, di samping 

harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi 

perusahaan juga harus mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat harga 

yang terjadi. Penganalisa juga harus melakukan review secara menyeluruh dan 

kalau dianggap perlu diadakan penyusunan kembali (reconstruction) terhadap 

laporan keuangan. Tujuan dari penerapan semua prosedur analisa laporan 

keuangan tersebut adalah penganalisa akan betul-betul mendapatkan laporan 

keuangan yang dapat diperbandingkan (comparable). 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan 

Secara umum, menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;54) 

metode analisa laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, 

yaitu : 

1. Analisis Horizontal 

Metode analisis horizontal atau disebut juga metode analisis dinamis 

adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan 



keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui 

perkembangan kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal 

karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang 

berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari 

tahun ke tahun (periode).  

2. Analisis Vertikal 

Metode analisis vertikal atau disebut juga metode analisis statis adalah 

metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan 

antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang 

sama untuk tahun (periode) yang sama. Oleh karena membandingkan 

antara pos yang satu dengan pos yang lain pada laporan keuangan yang 

sama, maka disebut metode analisis vertical. Disebut metode analisis statis 

karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) yang sama. 

 

Sedangkan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

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

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan : 

• Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

• Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

• Kanaikan atau penurunan dalam prosentase 

• Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio 

• Prosentase dari total 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (Trend Prosentage Analysis) 



Tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 

dalam prosentase adalah suatu metode atau teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan 

tendensi tetap, naik, atau bahkan menunjukkan tendensi yang menurun. 

3. Common-Size Statement 

Laporan keuangan dengan prosentase per komponen adalah suatu metode 

analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya. Analisis ini juga berguna untuk mengetahui 

struktur permodalan dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualan yang terjadi. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis) 

Analisis sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas atau untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Ratio 

Analisis ratio adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau dalam 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 

Analisis perubahan laba kotor adalah suatu analisis untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor perusahaan dari period eke periode yang 

lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break Even 

Analisi break even adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan 

agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum 



memperoleh keuntungan. Dengan analsis ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

Dari semua metode atau teknik analisis yang telah dipaparkan di atas, 

dapat kita ketahui bahwa sebenarnya kesemuanya merupakan permulaan dari 

proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan. 

Munawir (2004;37) menjelaskan bahwa setiap metode analisis 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagi dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan hasil analisis dari laporan keuangan tersebut.       

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak 

digunakan. Rasio ini merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar 

dan menggambarkan symptom (gejala-gejala yang tampak) suatu keadaan. Rasio 

juga dapat menunjukkan area-area yang memerlukan penelitian dan penanganan 

yang lebih mendalam.   

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, yang dapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama bila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio yang digunakan sebagai standard. 

Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah “future 

oriented”, oleh karena itu, penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-

faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor yang mungkin 

terjadi di masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi 

keuangan perusahaan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Munawir 

(2004;64) menjelaskan bahwa kegunaan atau manfaat suatu angka rasio 

sepenuhnya tergantung kepada kecerdasan atau kemampuan penganalisa dalam 

menginterpretasikan data yang ia dapat dari pengolahan laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan.   



Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya “Analisis Kritis atas Laporan 

Keuangan” (2006;314) menyatakan bahwa untuk mendapatkan rasio pembanding 

dapat digunakan : 

1. Rasio perusahaan yang terbaik dalam industri yang bersangkutan  

2. Budget (anggaran) perusahaan 

3. Standar ilmiah 

4. Rasio yang dikeluarkan lembaga atau badan pengatur (regulator) 

5. Rata-rata industri atau Industrial norm 

Dalam hubungannya dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan, 

analisis ratio bertujuan untuk menilai efektifitas keputusan yang telah diambil 

oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. Untuk dapat 

menilai efektivitas ketiga keputusan (investasi, pendanaan, dan operasi), analisis 

rasio digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, maka analisis laporan keuangan perlu diarahkan pada lima area 

analisis, yaitu sebagai berikut :  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Pentingnya likuiditas perusahaan adalah karena adakalanya kreditor 

jangka pendek tidak memberikan penekanan dan perhatian pada 

keuntungan para pemegang saham biasa, melainkan kreditor jangka 

pendek lebih memperhatikan prospek perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya. Kreditor ini lebih tertarik untuk 

memperhatikan aliran kas dan manajemen modal kerja, dibandingkan 

dengan besaran laba akuntansi yang dilaporkan perusahaan. Dengan kata 

lain, kreditor jangka pendek lebih tertarik pada likuiditas perusahaan. 

Untuk mengukur likuiditas perusahaan, biasanya digunakan : 

a. Current Ratio, adalah jenis rasio likuiditas yang paling umum 

digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. 

Current ratio merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dengan hutang lancar, rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current 



ratio menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek. 

Current ratio = %100×
billiteiesCurrentLia

etCurrentAss
 

b. Quick Ratio (Acid test Ratio), adalah rasio yang mengukur 

kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar 

kewajiban lancar. Rasio ini memberikan indikator yang lebih baik 

dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar, 

karena penghilangan unsur persediaan dan pembayaran dimuka serta 

aktiva yang kurang lancar dari perhitungan rasio, hal tersebut 

dikarenakan persediaan, pembayaran di muka serta aktiva yang kurang 

lancar lainnya akan membutuhkan waktu untuk dapat dikonversi 

menjadi kas. 

Quick Ratio = %100×−
billitiesCurrentLia

InventoyetCurrentAss
 

c. Cash Ratio, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang yang harus segera dilunasi atau dipenuhi 

dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat 

segera diuangkan. 

Cash Ratio = %100×+
billitiesCurrentLia

SecuritiesMarketableCash
 

d. Working Capital to Total Asset Ratio, adalah rasio yang menunjukkan 

likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja perusahaan. 

WorkingCapitaltoTotalAssetRatio = %100×−
TotalAsset

InventoryetCurrentAss
 

 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga 

disebut dengan rasio pengungkit (leverage) yang artinya menilai batasan 

perusahaan dalam meminjam uang. Rasio ini biasanya digunakan oleh 



kreditor jangka panjang yang menaruh perhatian baik pada kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban 

jangka panjang. Kreditor jangka panjang akan meminta perusahaan untuk 

membuat perjanjian pembatasan sebagai perlindungan bagi mereka, 

contohnya adalah perjanjian tentang modal kerja minimum, pembayaran 

dividen, dan sebagainya. Jenis rasio yang biasanya digunakan untuk 

mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan adalah : 

a. Total Debt to Equity Ratio, adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh 

kreditor dengan aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan. Rasio ini 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu 

utang. Kreditor jangka panjang umumnya lebih menyukai angka debt 

to equity ratio yang kecil, hal ini disebabkan kreditor meyakini adanya 

penyangga resiko kreditor. 

Total Debt to Equity Ratio = %100×
yTotalEquit

TotalDebt
 

b. Long term Debt to Equity Ratio, adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur dan menilai berapa besar bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. 

Long term Debt to Equity Ratio = %100×
yTotalEquit

btLongTermDe
 

c. Time Interest Earned, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan proteksi kepada 

kreditor jangka panjang, khususnya dalam pembayaran bunga. Rasio 

ini berguna untuk mengetahui kemampuan laba dalam membayar 

bunga untuk periode sekarang. Kreditor lebih menyukai angka rasio 

yang tinggi karena menunjukkan tingkat keamanan investor/kreditor 

dalam menanamkan investasinya. 

Time Interest Earned = %100×
penseInterestEx

EBIT
 

d. Debt to Asset Ratio, adalah rasio yang digunakan untuk menilai total 

kewajiban terhadap asset. Rasio ini menekankan pentingnya 



pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan prosentase aktiva 

perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 

informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran 

bunga kepada kreditor. 

Debt to Asset Ratio = %100×
TotalAsset

TotalDebt
 

 

3. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan keuntungan 

dari pendapatan penjualan. Jenis ratio yang biasa digunakan dalam 

mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan adalah : 

a. Gross Profit Margin (GPM), adalah rasio yang berguna untuk 

mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang 

dijual. Kelemahan dari rasio ini adalah hanya menyediakan 

keuntungan kotor dari penjualan yang dilakukan tanpa memasukkan 

struktur biaya yang ada pada perusahaan. Penentuan GPM akan 

mempertimbangkan berbagai aspek, diataranya struktur pasar, jenis 

barang, struktur persaingan, dan sebagainya. 

GPM = %100×
Sales

tGrossprofi
  

b. Net Profit Margin (NPM), adalah rasio yang menggambarkan 

besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap 

penjualan yang dilakukan. Kelemahan rasio ini adalah memasukkan 

pos atau item yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas 

penjualan seperti biaya bunga untuk pendanaan, biaya pajak 

penghasilan, dan sebagainya. 

Net Profit Margin = %100×
Sales

NetIncome
 

c. Return on Asset (ROA), adalah laba bersih dibagi rata-rata total 

aktiva. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 



menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang 

digunakan. Dengan menggunakan rasio ini dapat diukur tingkat 

efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

Return on Asset = %100×
etAverageAss

eInteresterTaxBeforEarningAft
 

Atau ; 

Return on Asset = %100×
TotalAsset

NetIncome
 

d. Return on Equity (ROE), adalah rasio yang menunjukkan tingkat 

kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada 

pemegang saham. 

Return on Equity = %100×
NetWorth

NetIncome
 ; Net Worth = modal sendiri  

e. Earning Per Share (EPS), adalah alat analisis yang digunakan untuk 

melihat keuntungan dengan saham dijasikan dasarnya. Rasio ini 

menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk setiap satu 

lembar saham. 

EPS =
armYangBeredJumlahSaha

LabaBersih
 

f. Retention Ratio (RR), adalah rasio yang menggambarkan persentase 

laba bersih yang digunakan untuk penambahan modal perusahaan. 

Retention Ratio =
LabaBersih

lanTahunBerjaLabaDtahan
 

g. Productivity Ratio, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menjual dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. 

Angka rendah dari rasio ini menunjukkan terjadinya ketidakefisienan 

dalam menggunakan asset yang dimiliki. Kelemahan dari rasio ini 

adalah hanya memperhatikan aspek penjualan tanpa memperhatikan 

biaya untuk perolehan penjualan. 

Productivity Ratio =
etAverageAss

NetSales
        

 



4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keefisienan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya untuk dijadikan penghasilan atau laba bagi perusahaan. Rasio 

ini juga memberikan suatu penilaian tentang bagaimana perusahaan 

dengan sumber daya yang dimilikinya dapat bersaing dengan perusahaan 

sejenis melalui keunggulan kompetitif yang perusahaan miliki. Jenis rasio 

yang digunakan untuk mengukur keefektifan aktivitas perusahaan adalah : 

a. Receivable Turnover, adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang 

dagang. Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan 

kesuksesan perusahaan dalam penagihan oiutang yang dimiliki. 

Semakin tinggi rasio ini, akan semakain baik kemampuan perusahaan 

dalam menagih piutang yang dimiliki. Rasio ini dijadikan dasar untuk 

kebijakan pemberian kredit yang dapat meningkatkan jumlah 

penjualan dengan memperhitungkan kerugian akibat tidak tertagihnya 

piutang. 

Account Receivable Turnover = %100×
eivableAveragerec

sCreditSale
 

b. Average Collection Period, adalah rasio yang digunakan untuk melihat 

jangka waktu piutang dapat dikonversi menjadi kas. Aspek yang harus 

diperhatikan dalam penghitungan rasio ini adalah penurunan jumlah 

penjualan, kerugian dari piutang tak tertagih, dan sebagainya. 

Average Collection Period =
ySalesperDa

ceivableRe
 

c. Inventory Turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, artinya berapa 

kali persediaan yang ada akan diubah menjadi penjualan dan 

menghasilkan kas bagi perusahaan, dan dengan rasio ini kita bisa 

mengetahui likuiditas dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Inventory Turnover =
entoryAverageInv

SoldCostOfGood
 



d. Fixed Asset Turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap atau aktiva 

tetap. 

Fixed Asset Turnover =
setNetFixedAs

Sales
 

e. Asset Turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki 

untuk menghasilkan penjualan sehingga akan terlihat keefektifan 

perusahaan dalam menggunakan aktivanya. 

Asset Turnover =
TotalAsset

Sales
 

f. Working Capital Turnover, adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan modal kerja berputar dalam satu periode 

tertentu atau indikasi kas dari perusahaan.   

Working Capital Turnover =
CapitalNetWorking

Sales
   

 

2.4.1 Kelebihan dan Kekurangan Analisis Rasio  

Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis 

lainnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006;298) keunggulan yang dimiliki 

analisis rasio dibandingkan dengan analisis lainnya adalah : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca atau ditaksirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series 

7. Lebih mudah untuk melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang  



Disamping berbagai kelebihan yang dimiliki oleh analisis rasio tersebut, 

analisis rasio juga tidak luput dari berbagai kekurangan yang dimilikinya. Sofyan 

Syafri Harahap (2006;299) mengurai keterbatasan yang dimiliki analisis rasio, 

yaitu: 

1. Keterbatasan akuntansi atau keterbatasan teknik, seperti : 

• Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak mengandung 

taksiran atau judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif 

• Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar 

• Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio 

• Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda 

2. Jika data untuk menghitung rasio tidak ada atau bahkan kurang akan 

menimbulkan kesulitan dalam menghitung rasio 

3. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron 

4. Dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi 

yang dipakainya tidak sama. Oleh karena itu jika dilakukan perbandingan 

bisa menimbulkan kesalahan 

 

2.4.2 Tahapan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang baik adalah analisis yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan teknik analisis yang ada dan telah dipersiapkan melalui 

persiapan yang matang dan terencana. Agar lebih teratur dalam melakukan 

analisis laporan keuangan, diperlukan tahapan prosedural yang dapat dipakai, 

yaitu : 

1. Pengenalan perusahaan 

2. Penguasaan situasi 

3. Menilai reliability terhadap laporan keuangan 

4. Menilai akurasi laporan keuangan 

5. Membaca laporan keuangan secara eksplisit 

6. Menganalisa hubungan antar pos laporan keuangan dan mengungkap 

informasi yang didapat secara implisit 



7. Melihat trend dan growth 

8. Melakukan evaluasi fakta dan kualitas perusahaan dari hasil analisis 

9. Melakukan prediksi 

10. Simpulan dan saran 

 

2.4.3 Standar Skor Penilaian Rasio 

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, setiap perusahaan memiliki 

standar yang digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan kegiatan 

bisnisnya. PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan BUMN menilai 

keberhasilan bisnisnya didasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Badan Usaha Milik Negara No.100 Tahun 2002. Penilaian keuangan 

dilakukan tidak pada seluruh rasio yang ada pada analisis rasio keuangan, 

penilaian dilakukan pada rasio-rasio tertentu yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, yaitu 

ROE, ROI, Current Asset, Cash Ratio, Collection Period, Inventory Turnover, 

Total Asset Turnover (TATO), Total Equity to Total Asset. Berikut akan 

dipaparkan daftar skor penilaian setiap jenis rasio menurut keputusan Menteri 

BUMN :  

Tabel 2.1 

Daftar skor penilaian ROE 

ROE (%) SKOR 

INFRA NON INFRA 

15<ROE 15 20 

13<ROE≤ 15 13,5 18 

11<ROE≤ 13 12 16 

9<ROE≤ 11 10,5 14 

7.9<ROE≤ 9 9 12 

6<ROE≤ 7,9 7,5 10 

5,3<ROE≤ 6 6 8,5 

4<ROE≤ 5,3 5 7 

2,5<ROE≤ 4 4 5,5 

1<ROE≤ 2,5 3 4 



0<ROE≤ 1 1,5 2 

ROE<0 1 0 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.2 

Daftar skor penilaian ROI 

ROI (%) SKOR 

INFRA NON INFRA 

18<ROI 10 15 

15<ROI≤ 18 9 13,5 

13<RO≤ 15 8 12 

12<ROI≤ 13 7 10,5 

10,5<ROI≤ 12 6 9 

9<ROI≤ 10,5 5 7,5 

7<ROI≤ 9 4 6 

5<ROI≤ 7 3,5 5 

3<ROI≤ 5 3 4 

1<ROI≤ 3 2,5 3 

0<ROI≤ 1 2 2 

ROI<0 0 1 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.3 

Daftar skor penilaian cash ratio 

CASH RATIO=X(%) SKOR 

INFRA NON INFRA 

X ≥ 35 3 5 

25≤ X<35 2,5 4 

15≤ X<25 2 3 

10≤ X<15 1,5 2 

5≤ X<10 1 1 

0≤ X<5,1 0 0 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

 



Tabel 2.4 

Daftar skor penilaian Current Ratio 

CURRENT RATIO=X(%) SKOR 

INFRA NON INFRA 

125≤ X 3 5 

110≤ X<125 2,5 4 

100≤ X<110 2 3 

95≤ X<100 1,5 2 

90≤ X<95 1 1 

X<90 0 0 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.5 

Daftar skor penilaian collection periods 

CP=X 

(HARI) 

PERBAIKA

N=X 

(HARI) 

SKOR 

INFRA NON INFRA 

X ≤ 60 X>35 4 5 

60<X≤ 90 30<X≤ 35 3,5 4,5 

90<X≤ 120 25<X≤ 30 3 4 

120<X≤ 150 20<X≤ 25 2,5 3,5 

150<X≤ 180 15<X≤ 20 2 3 

180<X≤ 210 10<X≤ 15 1,6 2,4 

210<X≤ 240 6<X≤ 10 1,2 1,8 

240<X≤ 270 3<X≤ 6 0,8 1,2 

270<X≤ 300 1<X≤ 3 0,4 0,6 

300<X 0<X≤ 1 0 0 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.6 

Daftar skor penilaian Inventory Turnover 

PP=X 

(HARI) 

PERBAIKAN 

(HARI) 

SKOR 

INFRA NON INFRA 

X ≤ 60 35<X 4 5 



60<X≤ 90 30<X≤ 35 3,5 4,5 

90<X≤ 120 25<X≤ 30 3 4 

120<X≤ 150 20<X≤ 25 2,5 3,5 

150<X≤ 180 15<X≤ 20 2 3 

180<X≤ 210 10<X≤ 15 1,6 2,4 

210<X≤ 240 6<X≤ 10 1,2 1,8 

240<X≤ 270 3<X≤ 6 0,8 1,2 

270<X≤ 300 1<X≤ 3 0,4 0,6 

300<X 0<X≤ 1 0 0 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.7 

Daftar skor penilaian total asset turnover 

TATO=X 

(%) 

PERBAIKA

N=X 

(HARI) 

SKOR 

INFRA NON INFRA 

120<X 20<X 4 5 

105<X≤ 120 15<X≤ 20 3,5 4,5 

90<X≤ 105 10<X≤ 15 3 4 

75<X≤ 90 5<X≤ 10 2,5 3,5 

60<X≤ 75 0<X≤ 5 2 3 

40<X≤ 60 X≤ 0 1,5 2,5 

20<X≤ 40 X≤ 0 1 2 

X ≤ 20 X≤ 0 0,5 1,5 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

Tabel 2.8 

Daftar skor penilaian total equity to total asset 

TE TO TA(%)=X SKOR 

INFRA NON INFRA 

X<0 0 0 

0≤ X<10 2 4 

10≤ X<20 3 6 

20≤ X<30 4 7,25 



30≤ X<40 6 10 

40≤ X<50 5,5 9 

50≤ X<60 5 8,5 

60≤ X<70 4,5 8 

70≤ X<80 4,25 7,5 

80≤ X<90 4 7 

90≤ X<100 3,5 6,5 

Sumber : Kep. Menteri BUMN No 100/MBU/2002 

 

2.5 Kinerja 

Secara umum kinerja sangat erat kaitannya dengan kesuksesan perusahaan 

dalam mengkonversi sumber daya yang dimilikinya menjadi penghasilan bagi 

perusahaan. Helfert (1998;5) mengatakan bahwa secara umum keputusan bisnis 

dalam perusahaan dibagi menjadi tiga keputusan, yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan keputusan operasional. Tiga keputusan bisnis di atas 

akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja suatu perusahaan, hal ini 

dikarenakan tiga elemen diataslah yang menjadi dasar bagi manajemen dalam 

menjalankan perusahaannya. 

Informasi mengenai kinerja perusahaan diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan 

kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. 

 

2.5.1 Definisi Kinerja dan Kinerja Keuangan 

Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;503) 

“Kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja” 

2. Menurut Bernadin dan Russel (1993;387), yang terdapat dalam buku 

“Sistem Manajemen Kinerja” yang ditulis oleh Achmad dan Ruky 

(2004;15) 



“performance is defined as the record of outcomes produced on a 

specified job function or activity during a specified time period.” 

Yang artinya : “kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh di 

fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu.” 

3. Menurut Jumingan (2006;239) 

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek 

pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek 

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.” 

4. Sedangkan Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006;239) 

“Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.   

Dari definisi kinerja ataupun kinerja keuangan yang dipaparkan, dapat di 

tarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian akan sesuatu 

hal yang akan selalu di ukur oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai alat 

ukur dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan 

dalam menghasilkan income bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Helfert  dalam bukunya “Teknik Analisis Keuangan” (1998;69) 

memaparkan tiga ukuran kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari berbagai 

bidang dan berbagai sudut pandang, yaitu : 

1. Sudut pandang manenjemen atau perusahaan 

Manajemen mempunyai kepentingan ganda dalam analisis kinerja 

keuangan perusahaan, yaitu menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, 

serta menimbang seberapa efektif penggunaan sumber daya perusahaan. 

Penilaian atas operasi sebagian besar dilakukan berdasarkan analisis atas 

laporan laba rugi, sedangkan efektivitas penggunaan sumber daya 

biasanya di ukur dengan mengkaji ulang baik neraca maupun laba rugi 



2. Sudut pandang pemilik 

Pemilik adalah investor, yaitu kepada siapa manajemen harus bertanggung 

jawab. Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam 

suatu perseroan adalah profitabilitas . profitabilitas berarti hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan 

pemilik. Pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang menjadi haknya, 

yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak 

yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka 

3. Sudut pandang pemberi pinjaman 

Bila orientasi pokok manajemen dan pemilik mengarah pada 

kesinambungan perusahaan, pemberi pinjaman paling sedikit mempunyai 

dua kepentingan atas perusahaan. Pemberi pinjaman tertarik untuk 

meminjamkan dana kepada suatu peruasahaan yang berhasil yang akan 

berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama mereka harus 

mempertibangkan konsekuensi negatif seperti kegagalan dan likuidasi. 

Meskipun tidak memperoleh imbalan apapun dari keberhasilan 

perusahaan, kecuali menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman 

secara teratur, pemberi pinjaman harus menilai dengan cermat risiko 

pengembalian dana awal yang diberikan, khususnya jika dana tersebut 

disediakan untuk jangka panjang. 

   

2.5.2.1 Alat Ukur Penilaian Kinerja dan Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja dikembangkan untuk dapat memberikan berbagai 

petunjuk yang dapat digunakan untuk mempersempit gap antara berbagai faktor 

yang dapat menjadi resiko bagi proses pengambilan keputusan dan juga untuk 

proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan alat ukur 

kinerja dan spesifikasi struktur penghargaan merupakan hal utama dalam suatu 

perusahaan, yang dapat mempengaruhi perilaku manajer, dan dapat mendukung 

tingkat keserasian dan keselarasan tujuan secara umum yang tertuang dalam 

company main strategies. Hal ini dapat menjadi suatu acuan bagi kita untuk 

meyakini bahwa kinerja suatu perusahaan sangat berpengaruh dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan.  



Hiro Tugiman  (1999;1) menjabarkan empat alat yang dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan, yaitu : 

1. Balance Scorecard 

Balance scorecard merupakan suatu contemporary management 

tool yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendongkrak kemampuan 

organisasi dalam melipat gandakan keuangan.  

Balance scorecard terdiri dari dua elemen yaitu kartu skor 

(scorecard) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

seseorang. Kartu ini juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang 

dikehendaki di masa yang akan datang. Melalui kartu skor ini juga akan 

dilakukan perbandingan antara skor yang dikehendaki di masa depan 

dengan skor hasil kinerja aktual seseorang. Hasil dari perbandingan 

tersebut akan menjadi dasar untuk menilai dan mengevaluasi kinerja 

personel yang bersangkutan. Pengukuran dilakukan secara berimbang 

antara kinerja keuangan dan kinerja non keuangan, kinerja jangka panjang 

serta kinerja jangka pendek, serta kinerja secara intern maupun kinerja 

dilihat dari faktor ekstern. 

Dengan menggunakan balance scorecard sebagai alat penilaian 

kinerja maka perusahaan telah memperluas ukuran suatu kinerja kedalam 

empat perspektif, yaitu keuangan, proses bisnis, pembelanjaan, dan 

perspektif pertumbuhan.     

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek 

dagang, atau identik dengan kemewahan. Namun menurut standar ISO 

8402, mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang dan jasa. Dari standar ISO 8402 yang mempengaruhi persepsi 

organisasi terhadap mutu, antara lain sesuai dengan kebutuhan, harga, 

waktu, penyerahan produk, dan kemudian pemilihan.  

3. Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) adalah suatu 

alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja suatu 

perusahaan secara menyeluruh yang mencakup tiap fungsi dalam 



manajemen, berbagai aspek pendekatan, penyebarluasan hasil usaha, 

perbandingan pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan perusahaan terbaik di bidangnya. 

MBNQA sangat berguna bagi perkembangan perusahaan untuk 

dapat menilai diri sendiri dan pesaing dan untuk mengetahui keunggulan 

kompetitif yang dimiliki perusahaan untuk kemudian dapat digunakan 

sebagai alat yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam 

arena persaingan.   

4. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan 

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai tolak ukur 

kesehatan perusahaan dengan berlandas pada efisiensi dan tingginya daya 

saing antar sesama perusahaan baik itu BUMN atau bukan BUMN. 

 

Selain alat ukur kinerja yang dipaparkan sebelumnya, penilaian kinerja 

keuangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan tiga alat, yaitu seperti yang 

dikemukakan oleh Hansen Mowen dalam bukunya “ Manajemen Biaya” 

(2001;822) : 

1. Return on Investment (ROI), adalah alat ukur kinerja yang mengukur 

berapa lama serta berapa besar investasi yang telah ditanamkan akan 

kembali kepada seorang investor. Dengan ROI seorang investor diberikan 

keyakinan mengenai investasi yang dilakukannya karena faktor resiko 

dapat dilihat oleh seorang investor. 

2. Residual Income, merupakan perbedaan antara laba operasi dengan 

minimum pengembalian rupiah yang dihasilkan oleh aktivitas operasi 

perusahaan. 

3. Economic Value Added, merupakan ukuran mengenai penambahan atau 

pengurangan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan, jika EVA 

positif maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami 

penambahan kekayaan sebagai hasil dari aktivitas operasi utama 

perusahaan maupun dari aktivitas yang bukan merupakan aktivitas utama 



perusahaan, begitupun sebaliknya jika EVA negatif maka perusahaan 

sedang mengalami penurunan nilai kekayaan. 

     

Standar BUMN mengatur bagaimana cara perusahaan dalam menilai dan 

mengukur kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja perusahan dilakukan 

terhadap tiga aspek, yaitu keuangan, personalia, dan administrasi. Untuk 

mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan, standar BUMN mengatur alat 

yang biasa digunakan dalam menilai laporan keuangan perusahaan BUMN, yaitu 

dengan analisis rasio yang diwakili oleh delapan alat analisis rasio, yaitu : Return 

on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Cash Ratio, Current Ratio, 

Collection Period, Inventory Turnover, Perputaran Total Asset (TATO), Rasio 

Total equity to Total Asset. 

 

2.5.3 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan 

 Menurut Martono  dan  Agus Harjito  (2002;52) mengungkapkan bahwa 

kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholder) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, 

pemerintah, dan pihak manajemen itu sendiri.   

Mulyadi  (2001;416) menjabarkan manfaat yang dapat dihasilkan sebagai 

akibat dari dilaksanakannya penilaian kinerja oleh perusahaan yang pada akhirnya 

dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu : 

1. Pengelolaan organisasi secara lebih efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum 

2. Membantu dalam proses pengambilan keputusan yang bersangkutan 

dengan karyawan, seperti promosi, transfer, atau bahkan pemberhentian 

kerja 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, 

menyediakan kriteria, seleksi, dan evaluasi proses pelatihan karyawan 

4. Menyediakan feedback bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

dalam melakukan penilaian kinerja 

5. Menyediakan suatu dasar sebagai hasil dari distribusi penghargaan 

 



2.5.4 Tahapan Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja yang baik adalah penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan teknik yang terbukti dan dilakukan dengan perencanaan matang. Mulyadi 

(2001;420) menerangkan tahapan dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a. Penentuan daerah pertanggung jawaban dan siapa manajer yang 

bertanggung jawab 

b. Penetapan kriteria yang akan dipakai untuk mengukur kinerja 

keuangan 

c. Pengukuran kinerja keuangan sesungguhnya  

2. Tahap Penilaian 

a. Pembandingan kinerja keuangan sesungguhnya dengan kinerja 

keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja keuangan 

sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan 

untuk mencegah berbagai perilaku yang tidak diinginkan 

 

2.6 Hubungan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Analisis Laporan 

Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang dapat digunakan sebagai 

gambaran mengenai kondisi perusahaan secara garis besar. Informasi yang di 

dapat dari laporan keuangan tidak akan di anggap valid jika tidak disertai dengan 

berbagai macam interpretasi yang dihasilkan melalui proses penelitian laporan 

keuangan. 

Kesehatan perusahaan akan digunakan sebagai alat untuk mengukur 

kinerja perusahaan secara umum. Laporan keuangan memberikan gambaran 

mengenai keadaan finansial atau keadaan keuangan perusahaan selama periode 

tertentu. 

Hubungan antara kesehatan perusahaan dengan analisis laporan keuangan 

menurut Martin (1991;421) adalah “  Financial analysis involves the assessment 



of affirm past, present, anticipated future financial condition. The objective is to 

identify any weakness in the firm’s financial health that could lead to future 

problems and to determine any strength the firm’s might capitalized upon.” 

Helfert (1998;68) menyebutkan bahwa untuk menilai kinerja perusahaan 

ini perlu dilibatkan analisis dampak keuangan kumulatif ekonomi dari keputusan, 

dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. 

Sedangkan menurut Harrington (1991;1) hubungan antara kinerja dengan 

analisis laporan keuangan adalah “The primary resources information of this 

analysis use to evaluate a firm performance such as financial statement the 

historical record of it’s past performance.” 

Harrington  (1991;1) juga mengatakan “ The financial performance of 

corporation is of vital interest to many groups and individual.” 

Dari tiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan mengenai betapa 

pentingnya analisis laporan keuangan terhadap pencapaian kinerja suatu 

perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai suatu alat control 

atau alat pengendalian bagi perusahaan agar kinerja yang diharapkan dapat 

tercapai dan akan berimbas kepada tercapainya tujuan utama perusahaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut 

dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat menggunakannya 

sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan. Dari analisis 

laporan keuangan juga dapat kita ketahui berbagai macam keunggulan yang akan 

menjadi kekuatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. 

 

2.7 Manfaat Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Analisis laporan keuangan menjadi alat yang memegang peranan penting 

dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, dengan segala keterbatasan yang 

dimilikinya analisis laporan keuangan menjadi alat yang dapat diandalkan oleh 

berbagai pihak untuk mengurangi bahkan menghapus gap terhadap informasi 

yang dihasilkan oleh laporan keuangan.  



Dalam dunia bisnis kita masih menjumpai seorang komisaris atau direksi 

yang mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan laporan keuangan 

perusahaannya sendiri. Untuk membantu dalam menginterpretasikan laporan 

keuangan, digunakan jasa atau bantuan seorang analis yang biasanya sudah 

dimiliki oleh perusahaan di divisi keuangan untuk melakukan analisis laporan 

keuangan. Hasil dari analisis yang dilakukan bermanfaat untuk menilai potensi 

yang akan terjadi pada perusahaan dimasa kini maupun masa yang akan datang. 

James C Van Horne dan John M Wachowicz Jr dalam bukunya yang 

berjudul manajemen keuangan perusahaan menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan bermanfaat untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja keuangan 

perusahaan (2005;201).   

Dari berbagai pernyataan dan kutipan yang terdapat dalam bahasan ini, 

dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai manfaat analisis laporan keuangan 

dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu : 

1. Kinerja perusahaan yang tercermin dari keefisienan dan keefektivan dalam 

memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat di 

lihat dalam laporan keuangan, yaitu dengan cara melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan dengan disertai interpretasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemilik 

perusahaan maupun investor yang akan menanamkan modalnya dalam hal 

proses pengambilan keputusan. 

3. Analisis laporan keuangan dengan disertai interpretasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan berguna bagi perusahaan maupun pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kondisi 

yang mungkin akan terjadi di masa depan 

4. Informasi yang di dapat dari proses analisis laporan keuangan dapat 

digunakan oleh manajemen sebagai alat intropeksi diri agar lebih baik lagi 

di masa yang akan datang.   

 

    

 
 


