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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

 Terdapat definisi atau pengertian mengenai analisis, yaitu : 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2000;48)  

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian bagian itu sendiri, serta hubungan bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;189) 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit 

terkecil.” 

 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis yaitu, penguraian 

dan penelahaan pos-pos laporan keuangan yang mencari hubungan antara komponen-

komponen tersebut. Hubungan tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, 

sehingga dapat memberikan informasi bagi manajemen. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan 

menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode. 

Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan 

dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. 

 Dalam proses akuntansi diindentifkasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi di dalam perusahaan melalui pengukuran, pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran yang menghasilkan informasi. Informasi yang relevan 

dan saling berhubungan satu sama lain dapat memberikan gambaran secara layak tentang 

keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang digabungkan dan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. 
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2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh gambaran 

lebih jelas mengenai laporan keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan 

keuangan menurut IAI (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 misal, 
sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 
 Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Agar dalam melakukan analisis 

dan interprestasi terhadap laporan keuangan itu hasilnya memuaskan perlu adanya 

konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk laporan keuangan untuk dianalisis. 

 Tujuan konsistensi penyajian itu sendiri untuk meyakinkan perbandingan dua 

laporan keuangan yang berurutan, bebas dari pengaruh yang materil yang disebabkan 

oleh penggantian-penggantian prinsip akuntansi yang digunakan atau perubahan dalam 

penerapannya. Bila ada kemungkinan membandingkan dua laporan keuangan yang 

dipengaruh secara materil oleh penggantian atas perubahan-perubahan maka diperlukan 

penjelasan-penjelasan mengenai sifat penggantian perubahan tadi dan pengaruhnya 

terhadap laporan keuangan. 

 

2.2.2 Komponen Laporan Keuangan 

 Menurut IAI dalam PSAK No.1 (2004;1.3) komponen laporan keuangan terdiri 

dari : 

      “1.   Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan perubahan Ekuitas 

5. Catatan atas Laporan Keuangan” 

Komponen-komponen laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Neraca 

akan berisi aktiva, hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu 

tertentu. 

Menurut PSAK No.1 menyebutkan bahwa neraca mencangkup pos-pos berikut : 

a. Aktiva berwujud; 

b. Aktiva tidak berwujud; 

c. Aktiva keuangan; 

d. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; 

e. Persediaan; 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya; 

g. Kas dan setara kas; 

h. Hutang usaha dan utang lainnya ; 

i. Kewajiban yang diestimasi; 

j. Kewajiban berbunga yang jangka panjang; 

k. Hak minoritas; dan 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan hasil kegiatan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada laporan laba rugi akan tampak 

pendapatan, biaya dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama jangka waktu 

tertentu.  

Menurut Prastowo dan Julianty (2002 ;22) laporan laba rugi adalah: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan 

(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode 

tertentu.” 

Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja). Laporan laba rugi mempunyai 

dua unsur menurut Prastowo dan Julianty (2002;20), yaitu: 

          “1.   Penghasilan (Income). 
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2. Beban (Expense).” 

Unsur laporan laba rugi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penghasilan 

Sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan 

aktiva atau penurunan kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain dari 

kontribusi pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat diklasifikasikan 

dalam pendapatan dan keuntungan. 

2. Beban  

Sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, 

atau kewajiban (yang menyebabkan penururnan ekonomis yang tidak menyangkut 

pembagian kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat 

disubklasikan menjadi beban dan kerugian. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan posisi keuangan merupakan 

suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan pembiayaannya. 

Laporan perubahan ekuitas menunjukan aliran modal  kerja selama perode tertentu 

dan perubahan unsur kerja selama periode yang bersangkutan. 

Menurut PSAK (2004;1.17) perubahan ekuitas adalah: 

“ Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 
selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 
dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan 
ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang 
saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah 
keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama 
periode yang bersangkutan.” 
 
4. Laporan Arus Kas 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas. Informasi ini juga dapat menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi historis 

mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan, dengan 
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mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 

selama periode akuntansi tertentu. Dengan demikian, tujuan utama laporan arus kas 

adalah untuk memberikan kepada para pengguna, informasi tentang mengapa posisi 

kas perusahaan berubah selama periode akuntansi. Selain itu laporan menunjukkan 

efek investasi dan pendanaan. 

Menurut Prastowo dan Julianty (2002;29) kegunaan laporan arus kas untuk 

memberikan informasi meliputi: 

“1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan   

mempengaruhi arus kas 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus 

kas masa depan dari berbagai perusahaan 

4. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu, 

dan kepastian arus kas masa depan 

5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan 

antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.” 

Laporan arus kas melaporkan peneriaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan 

bersih kas, baik berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Informasi 

tersebut dapat membantu sebuah perusahaan yang melaporkan kerugian tetap dapat 

membeli aktiva tetap atau membayar deviden. Pelaporan kenaikan atau penurunan 

bersih kas berguna bagi investor, kreditor dan pihak lainnya untuk mengetahui apa 

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

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (2004;1.17)  

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah 
yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 
perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan 
komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencangkup informasi yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam pernyataan standar 
akuntansi keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan 
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.” 
 

Menurut PSAK No.1 (2004;1.17) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 
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    “a.  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; 

b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi 

tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas; 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.” 

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, maka catatan atas laporan 

keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: 

    “a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan; 

b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-

pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen 

laporan keuangan; 

c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan 

lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.” 

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002;5)  

“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.” 
 Menurut IAI (2004;4) Laporan Keuangan bertujuan untuk: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan untuk menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non-keuangan. 
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3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

APB Statement No.4 (AICPA), sumber Harahap (2004;133) menggambarkan 

tujuan laporan keuangan menjadi dua bagian yaitu : 

1. Tujuan umum 

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

secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. 

2. Tujuan khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi 

laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. 

 Informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat 

diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas (dan setara kas), dan wakktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan 

perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, 

likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

 Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi, sehingga dapat memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas). Informasi kinerja juga berguna 

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. 

Informasi perusahaan posisi keuangan juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan 

dalam memnafaatkan arus kas tersebut. 

 Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Pemakai yang ingin menilai apa yang telah mereka dapat dalam membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ini mungkin mencangkup, keputusan untuk menahan dan menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau 

mengganti manajemen.  
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 Jadi tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna 

bagi  pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan 

kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan, dijelaskan 

dan diukur yang sangat penting bagi peran perusahaan dalam lingkungan masyarakat. 

 Selain tujuan tersebut, akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan memenuhi 

karakteristik kuantitatif meliputi : 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannnya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengkoreksi, hasil evaluasi masa lalu. 

3. Keandalan 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas  dan biaya (kelengkapan). 

4. 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. 

 

2.2.4 Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat. Laporan keuangan selain sebagai alat pertanggungjawaban, informasi 

keuangan diperlukan sebagai dasar pengambialan keputusan ekonomi. Pengambilan 

keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk menetapkan 

sesuatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Menurut Darsono dan Ashari (2005;11) 
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pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Investor atau Pemilik 

Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan memiliki 

kemampuan membayar deviden. 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. 

2. Pemberi Pinjaman (kreditor) 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan memberi 

pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh 

tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan adalah apakah perusahaan 

mampu membayar  hutangnya kembali atau tidak. 

3. Pemasok atau kreditor usaha lainnya 

Pemasok memerlukan informasi untuk menentukan besarnya penjualan kredit 

yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan membayar pada saat 

jatuh tempo. 

4. Pelanggan 

Memerlukan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan untuk 

melakukan kerja sama dalam perjanjian jangka panjang. 

5. Karyawan 

Karyawan  atau serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna menilai 

kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas usahanya. 

Karyawan membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan 

dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

6. Pemerintah 

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan kebijakan 

dalam bidang ekonomi, misalnya alokasi sumber daya, UMR, pajak, pungutan 

serta bantuan. 

7. Masyarakat 
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Laporan keuangan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis. Dan dapat 

memebantu masyarakat dengan menyediakan informasi trend dan perkembangan 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas. 

 

2.2.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004;75), sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

     “1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang 

telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu misalnya untuk pajak, bank. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, penerapan 

prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak 

dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau tidak menimbulkan 

pengatuh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; bila 

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian 

suatu pos, maka lazimnya dipilih alternative yang menghasilkan laba bersih atau 

nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau 

transaksi daripada bentuk hukumnya. 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan 

antarperusahaan. 
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9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan.” 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang 

digunakan pengelola organisasi dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut 

penting untuk digunakan dalam analisis. 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi dimasa 

yang akan datang dengan cara mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses 

perbandingan, evaluasi, dan analisis trend. Disinilah arti pentingnya suatu analisis 

terhadap laporan keuangan. 

 Hasil analisis laporan keuangan akan membantu dalam menginterprestasikan 

berbagai hubungan dan memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 

perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian maka jelaslah bahwa dengan 

mengadakan analisis laporan keuangan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan meskipun kepnetingan mereka masing-masing berbeda.  

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun adalah 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan 

keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan itu yang sudah diyakini 

kewajarannya. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca dari 

laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan 

pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004;190), yaitu : 

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

lain. Memperdalam informasi dari data yang ada yang terdapat dalam suatu laporan 

keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Analisis laporan keuangan ini memaksimalkan informasi, yang masih relative menjadi 

informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan keuangan akan dapat 

membonkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan. 

 Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah tetapi 

hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan semua 

informasi yang salah. Hasil analisis akan bisa menghilangkan situasi duga-menduga, 

ketidakpastian instuisi, pertimbangan pribadi dan sebagainya. Hal ini akan memperkuat 

keyakinan kita pada informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. 

 Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal-hal tertentu. Mulai dari kualitas 

laporan, pendapat akuntan, praktek dan prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan 

kelengkapan laporan akuntansi.   

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencangkup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka memperoleh ukuran-ukuran dan 

hubungan-hubungan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, fungsi 

utama analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan menurut 

Harahap (2004;197), adalah sebagai berikut : 

     “1.   Screening 

Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan 

untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forcasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

3. Diagnosis 
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Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang 

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

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efesiensi dan 

lain-lain.” 

Dari semua tujuan analisis laporan keuangan tersebut, yang terpenting adalah 

tujuan untuk mengurangi ketergantungan pengambilan keputusan pada dugaan murni, 

terkaan dan instuisi. Selain itu analisis laporan keuangan akan mempersempit lingkup 

ketidakpastian yang tidak bisa dihindarkan pada setiap proses pengambil keputusan. 

 

2.3.3 Obyek Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004 ;198), obyek analisis laporan keuangan, terdiri dari : 

     “1.  Analisis Laba Rugi 

Merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, 

keadaan usaha nasabah, kemampuan memperoleh laba, dan efektivitas operasinya. 

2. Analisis Neraca 

Merupakan refleksi hasil yang di peroleh selama periode tertentu dan modal yang 

digunakan untuk melaksanakan dan mencapainya. 

3. Analisis Arus Kas 

Dapat menunjukkan pergerakkan arus kas dari mana sumber kas di peroleh dan 

kemana dialirkan. Arus kas dapat juga memprediksi arus kas perusahaan di masa 

mendatang.” 

 Ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi yang banyak misal dengan 

mengaitkan laporan laba rugi dengan neraca akan diketahui efektivitas sumber kekayaan 

yang digunakan untuk menghasilkan laba, sumber mana yang efektif dan memberikan 

sumbangan terhadap perusahaan. 

 

2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis laporan keuangan menurut 

Prastowo dan Julianty (2002;53) adalah sebagai berikut : 
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     “1.  Memahami latar belakang data keuangan perusahaan  

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencangkup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan 

dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan  

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencangkup informasi mengenai trend 

kemakmuran 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. Mempengaruhi dan mereview laporan keuangan 

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan 

data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) 

yang berlaku. 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterprestasikan hasil analisis tersebut.” 

 

2.3.5 Metoda dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Prastowo dan Julianty (2002;54) secara umum, metoda analisis 

laporan keuangan menjadi dua klasifikasi, yaitu sebagai berikut : 

    “1.  Metoda analisis horizontal (dinamis) 

Metoda analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan untuk laporan 

keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui 

perkembangan dan kencenderungannya. Metoda ini membandingkan pada pos 

yang sama untuk periode yang berbeda. 

2. Metoda analisis vertical (statis) 
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metoda 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.” 

Beberapa teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir (2002;36) sebagai 

berikut : 

     “1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih 

dengan menunjukkan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

e. Presentase dari total. 

2. Analisis trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

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

atau teknik analisis untuk mengetahui, tendensi dari pada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukan tendensi tetap, naik bahkan turun. 

3. Analisis laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. 

Analysis adalah suatu metoda analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalan dan komposisi perongkosan yang terjadi di hubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. 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 penggunaaan kas atau cash flow statement. Analisis adalah 

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

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 



 

  
 
 
 

23 
 

6. Analisis ratio adalah suatu metoda analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi 

dari ke dua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laporan keuangan (gross profit analysis) adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laporan keuangan suatu perusahaan dari 

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

yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

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

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis 

Break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuangan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan.”  

 

2.3.6 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004;203), kelemahan analisis laporan keuangan dijelaskan 

sebagai berikut : 

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

kelemahan laporan keuangan harus selalu dingat-ingat kesimpulan dari analisis itu 

tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai suatu 

laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. Kita 

juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, 

situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. 

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

ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

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

beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka 

misalnya : 

a. Prinsip Akuntansi; 

b. Size Perusahaan; 



 

  
 
 
 

24 
 

c. Jenis Industri; 

d. Periode Laporan; 

e. Laporan Individual atau Laporan Konsolidasi; 

f. Jenis perusahaan aspek profit motive atau non profit motive. 

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

perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena masalh kurs 

konversi atau metode konsolidasi. 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis rasio. 

Rasio keuangan dapat menyederhanakan informasi yang mengambarkan hubungan antara 

pos-pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyerderhanaan ini kita dapat menilai 

secara cepat hubungan antara pos dan membandingkan dengan rasio lain sehingga dapat 

memperoleh informasi dan memberikan penilaian. 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca 

memperhitungkan laba rugi dapat memberikan gambaran penilaian posisinya pada saat 

ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para 

kreditor dan investor untuk memberikan pandangan tentang bagaimana dana kira-kira 

dapat diperoleh. 

Menurut jenis Agnes Sawir (2003;7) rasio keuangan yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja perusahaan adalah : 

1. Analisis Likuiditas 

Rasio likuiditas yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas meliputi: 

a. Rasio Lancar (current ratio) 
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Yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Tujuannnya untuk menilai kemampuan 

suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar yang telah jatuh tempo. 

b. Quick test ratio (QTR) 

 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus 

dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid (quick assets), atau rasio ini 

menunjukkan besarnya alat likuiditas yang paling cepat dan bisa digunakan untuk 

melunasi hutang lancar. 

c. Cash Ratio (CR) 

 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya dengan kas 

tau yang setara dengan kas. Semakin besar rasio ini semakin tinggi resiko keuangan 

bagi kreditor. 

2. Analisis Solvabilitas atau Leverage 

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio 

pengungkit (leverage) yaitu menilai batasan perusahaan dalam memijam uang. 

Rasio solvabilitas atau leverage meliputi: 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

 

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi persentasenya, cenderung semakin besar 

resiko keuangannya bagi kreditor mupun pemegang saham. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 
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Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari prespektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.  

c. Interest Coverage (IC) atau Times Interest Earned 

 

Rasio ini disebut rasio penutupan (Coverage Ratio), mengukur kemampuan 

pemenuhaan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi (EBIT), sejauh mana laba 

operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban 

membayar bunga pinjaman. 

3. Analisis Profitabilitas 

 Rasio mengukur kemampuan laba akan memberikan jawaban akhir tetang efektivitas 

manajemen perusahaan, rasio ini memberikan gambaran tetang tingkat efektivitas 

pengelolaan perusahaan. 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

 

 

Rasio ini mengukur efesiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efesien. Semakin 

tinggi rasio semakin baik.  

b. Net Profit Margin (NPM) 
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Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih diperoleh oleh perusahaan pada setiap 

penjualan yang dilakukan. Semakin besar rasio semakin baik karena perusahaan 

dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

c. Daya Laba Dasar (Basic Earning Power) atau Rentabilitas ekonomis 

 

Rasio yang mengukur efektivitasperusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber 

dayanya, yang merupakan rentabilitas ekonomis perusahaan. 

d. Return On Assets (ROA) 

 

Rasio memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian 

kepada penanam modal. Semakin tinggi hasilnya maka semakin efektif dalam 

mengelola asset. 

e. Return On Asset (ROE) 

 

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net 

worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukan 

rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut sebagai rentabilitas usaha. 

4. Analisis Aktivitas 

 Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber 

daya yang ada pada pengendaliannya.  

a. Inventory Turnover (ITO) 
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Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, dalam arti berapa kali persediaan akan diubah menjadi penjualan. Dengan 

mengetahui rasio ini, kita bisa mengetahui likuiditas dari persediaan yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi rasio maka semakin cepat persediaan diubah menjadi 

penjualan.  

b. Average Collection Period 

 

Rasio ini untuk mengetahui berapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang. 

Semakin pendek periodenya semakin baik. 

c. Working Capital Turnover 

 

Rasio ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban 

lancar. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang dapat 

diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. 

d. Fixed Assets Turnover 

 

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap 

dalam rangka menghasilkan penjualan, atau berapa rupiah penjualan bersih yang 

dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap. Rasio ini berguna 

untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif 

untuk meningkatkan pendapatan. 

e. Total Assets Turnover 
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Rasio menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka 

menghasilkan penjualan atau mengambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang 

dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta 

perusahaan. 

 

2.5 Kinerja Perusahaan 

 Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannnya adalah memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer perusahaan 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 

2.5.1 Pengertian Kinerja 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan.kinerja keuangan dapat 

diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan dinilai secara kuantitatif dalam 

bentuk uang yang dilihat dari segi pengelolaannya, pergerakkannya, maupun tujuannya. 

Adapun pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005;9) adalah : 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberkan 

kepadanya.” 

 

Perbandingan Kinerja Perusahaan 

Salah satu faktor penting yang dapat menjamin keberhasilan implementasi strategi 

perusahaan adalah pengukuran kinerja untuk membandingkan dengan perusahaan lain. 

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas 

bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis. Penyajian laporan kinerja sebaiknya 

memperhatikan kemampuan penerima dalam memahami laporan tersebut. Presentase dan 

rasio lebih memberikan rerangka acuan di dalam menafsirkan hasil kinerja dibandingkan 

dengan angka absolute. Laporan kinerja dalam bentuk perbandingan masa  yang lalu 

dapat memberikan gambaran kemajuan atau kemunduran kinerja. Maka diperlukan 

prinsip-prinsip pengukuran kinerja menurut Supriyono (1999;420), yaitu: 



 

  
 
 
 

30 
 

                “1.   Konsisten dengan Tujuan Perusahaan. 

2. Memiliki Adaptabilitas pada Kebutuhan Bisnis. 

3. Dapat Mengukur Aktivitas-aktivitas Signifikan. 

4. Mudah Diaplikasikan. 

5. Mempunyai Akseptabilitas Dari Atas ke Bawah. 

6. Berbiaya efektif. 

7. Tersaji Tepat Waktu.” 

 Prinsip-prinsip pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konsistensi dengan Tujuan Perusahaan 

Ukuran-ukuran kinerja harus konsisten dengan tujuan-tujuan srakeholders (tujuan-

tujuan pihak internal dan pihak eksternal). Ukuran-ukuran kinerja harus menyediakan 

keterkaitan antara aktivitas-aktivitas bisnis dengan rencana strategis bisnis. Oleh 

karena itu, rencana strategis binis harus dinyatakan untuk berbagai hirarki manajemen 

organisasi. 

2. Memiliki Adaptabilitas pada Kebutuhan Bisnis 

Ukuran-ukuran kinerja harus dapat beradaptasi terhadap perubahaan kebutuhan bisnis 

maupun dengan berbagai macam tujuan. Jika kebutuhan-kebutuhan bisnis berubah 

maka ukuran-ukuran kinerja juga harus diubah. Ukuran-ukuran kinerja harus dikaji 

ulang dan diurutkan seperlunya agar mencerminkan faktor-faktor kunci sukses 

penting yang relevan. Ukuran-ukuran kinerja yang baru dapat ditambahkan jika 

diperlukan sedangkan ukuran-ukuran yang ada harus dikaji ulang, dimodifikasi, 

dikurangi, atau dihapuskan jika perlu. Ukuran-ukuran kinerja diubah hanya jika 

kebutuhan bisnis berubah, dan bukanlah karena perubahan gaya manajemen. 

3. Dapat Mengukur Aktivitas-aktivitas signifikan 

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

tersebut harus mencerminkan aktivitas-aktivitas yang signifikan bagi perusahaan. 

Setiap perusahaan harus menentukan aktivitas-aktivitas signifikannya berdasar pada 

tujuan dan lingkungan beroperasinya. Aktivitas-aktivitas tersebut digolongkan 

menjadi dua yaitu: (1) aktivitas bernilai tambah, dan (2) aktivitas tidak bernilai 

tambah. 
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4. Mudah Diaplikasikan  

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

telah diindentifikasikan, maka urutan-urutan kinerja harus disusun dan untuk itulah 

aktivitas harus mudah dipahami, jumlahnya tidak banyak, dan dapat dikuantitatifkan. 

Banyak ukuran-ukuran kinerja yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam ukuran 

keuangan maupun non-keuangan. 

5. Mempunyai Akseptabilitas dari atas ke Bawah 

Perusahaan harus memahami bahwa ukuran-ukuran kinerja berperan dalam 

mempengaruhi atau memodifikasi perilaku para manajemen. Pendekatan dari atas ke 

bawah (top down) harus digunakan untuk menentukan ukuran-ukuran kinerja yang 

dapat memotivasi perilaku optimal pada semua level perusahaan. Organisasi level 

bawah harus mendukung pencapaian tujuan-tujan yang diputuskan oleh manajemen 

puncak dengan mempertimbangkan usulan-usulan atau partisipasi dari level bawah. 

6. Berbiaya Efektif 

Informasi mengenai pengukuran kinerja harus berbiaya efektif, tersedia saat 

diperlukan, dan disajikan tepat waktu.  

7. Tersaji Tepat Waktu 

Informasi kinerja harus tersaji tepat waktu dan dalam format yang bermanfaat untuk 

pembuatan keputusan. Penyajian informasi tepat waktu juga harus dihubungkan 

dengan validitasnya serta manfaat dan biayanya. Laporan informasi kinerja yang tepat 

waktu bermanfaat untuk memperoleh umpan balik dan penyempurnaan yang cepat. 

 

2.5.3 Manfaat Kinerja 

 Menurut Mulyadi (2001;416), dalam penilaian kinerja dimanfaatkan untuk : 

     “1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efesien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: 

promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

menyediakan criteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 
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4. menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.” 

 

2.5.4 Alat Ukur Kinerja 

 Definisi pengukuran kinerja menurut Supriyono (1999;442) adalah: 

“Proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan strategi, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan 

menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara 

berkesinambungan.” 

 Menurut Mulyadi (2001;434) terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja secara kuantitatif yaitu ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria 

beragam, ukuran kriteria gabungan. Ukuran kriteria tunggal (single Criterion) adalah 

ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuranuntuk menilai  kinerja manajer. 

Ukuran kriteria beragam (multiple criterion) adalah ukuran kinerja yang menggunakan 

berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Ukuran kriteria gabungan 

(composite criterion) adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, 

memperhitungkan bobot masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai 

ukuran menyeluruh kinerja manajer. 

Dalam menganalisis dan menilai kinerja perusahaan menurut Umar (2003;88) 

dapat diukur melalui : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan sumber daya kas perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Leverage/ Solvabilitas 

Rasio untuk mengevaluasi struktur modal perusahaan termasuk sumber daya 

pembiayaan dan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban utang jangka 

panjang. 

3. Rasio Profitabilitas 
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Rasio yang mengambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber yang ada. 

4.   Rasio aktivitas  

Rasio yang mengambarkan aktivitas yang mengukur efektivitas dan efesiensi 

dalam menggambarkan aktiva. 

 Menurut Tugiman (1999;1) terdapat 4 cara penilaian kinerja: 

1. Balance Scorecard 

Merupakan contemporary management too yang digunakan untuk mendongkrak 

kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan. Balance scorecard 

terdiri dari 2 kata: (1) kartu skor (score card) adalah kartu yang digunakan untuk 

mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk 

merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel dimasa depan dengan hasil 

kinerja yang sesungguhnya. Hasil ini digunakan  untuk melakukan evaluasi kinerja 

personel yang bersangkutan. (2) berimbang, Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek keuangan 

dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Balance 

scorecard memperluas ukuran kinerja kedalam empat prespektif: keuangan, customer, 

proses bisnis atau intern, pembelajaran dan pertumbuhan. 

2. Sistem Manejemen mutu ISO 9000 

Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek dagang atau identik 

dengan kemampuan. Namun menurut standar ISO 8402, mutu diartikan sebagai 

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa. Dari standar ISO 8402 

yang mempengaruhi presepsi organisasi terhadap mutu antara lain sesuai dengan 

kebutuhan, harga, waktu penyerahan produk dan kemudahan pemilihan. 

3.Malcolm Baldridge National Quality Award 

Merupakan kriterian pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh yang 

mencangkup seluruh fungsi manajemn, aspek-aspek pendekatan,penyebarluasan, dan 

hasil-hasil usaha, memperbandingkan pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu 

kewaktu dengan perusahaan terbaik di bidangnya. Kriteria ini sangat berguna untuk 
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melakukan penilaian dari perusahaan sendiri dan pelatihan, serta merupakan alat untuk 

mengembangkan kinerja dan proses bisnis. 

4. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN SK Menteri Keuangan 

Tujuan dari penilaian tingkat kesehatn badan usaha milik negara adalah untuk 

meningkatkan daya efesiensi dan daya saing. 

 

2.6 Hubungan Rasio laporan keuangan dengan Kinerja Perusahaan 

 Tingkat kesehatan perusahaan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu 

perusahaan. Performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Dari hasil laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan 

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

 Evaluasi dan analisis merupakan alat dalam mengetahui tingkat kesehatan suatu 

perusahaan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan. Sehingga pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menggunakannyan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.  

 Menurut Henri Simamora (2000;515) bahwa: 

“Informasi yang muncul dalam laporan keuangan dipakai dalam berbagai cara 
oleh beraneka ragam individu dan entitas. Kalangan investor dan kreditor 
memakainya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memprediksi jumlah dan 
penentuan waktu arus kas di masa yang akan datang (yakni deviden dan bunga) 
yang berkaitan dengan investasi mereka. Mereka juaga memakai informasi 
keuangan untuk mempengaruhi dan memantau aktivitas-aktivitas manajemen 
untuk membantu menafsirkan data bisnis. Laporan keuangan biasanya disajikan 
dalam komparatif yaitu dengan berdampingan untuk dua tahun atau lebih.” 
 Hal lain yang dijelaskan menurut Prastowo dan Juliaty (2002;59) mengenai 

hubungan kinerja dengan penggunaan teknik-teknik analisis dalam laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Untuk menekankan pentingnya suatu data yang disajikan (secara relative dan 

komparatif), dan untuk mengevaluasi posisi perusahaan.” 

 Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa dalam menganalisis laporan keuangan 

kita dapat menggunakan alat untuk mengubah bentuk laporan keuangan kedalam format 

yang lebih mudah untuk diinterprestasikan sehingga dapat menilai dan membandingkan 
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kondisi kinerja perusahaan. Salah satu alat penting yang dipakai adalah Ratio Financial 

Statement.  

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari kinerja 

tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan cara melakukan 

analisis atau interprestasi terhadap laporan keuangan. 

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

berkepentingan dengan perusahaan, untuk membantu mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. 

3. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu manajemen 

dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

  

 

 

 


