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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis yaitu : 

   1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“ Analisis adalah 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 Sofyan Safri Harahap (2002 ; 189) 

“ Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu menjadi 

unit yang terkecil “. 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-

bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, 

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

keseluruhan. 

 

2.2     Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk mengkomunikasikan 

data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam 

memakai informasi yang berupa laporan akuntansi, maka perlu diketahui secara 

benar pengertian dan proses akuntansi atau disebut juga dengan siklus akuntansi. 

Proses akuntansi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data dan 

pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan 

berbagai transaksi atau peristiwa penting yang merupakan kegiatan ekonomi 

perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan penggolongan dan 

pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa 
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sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya yang mampu memberikan informasi dan gambaran secara layak tentang 

keadaan keuangan serta hasil keuangan dalam suatu periode yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan 

perusahaan dan hasil-hasil operasi yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan, pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan 

yang dapat menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan 

bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Ada beberapa pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan 

diantaranya pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2004 ; 2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan rugi 
laba, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 
 

Sedangkan menurut Erich  (1997;13): 

“Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analitis atas suatu 

perusahaan”. 

 Pengertian lain mengenai laporan keuangan menurut Darsono dan Ashari 

(2004; 15): 

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. 

Laporan keuangan memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab 

manajemen”. 

 Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah hasil akhir proses akuntansi dan bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang merupakan dasar bagi analitis suatu perusahaan dan memuat informasi 

tentang pelaksanaan tanggung jawab manajer. 
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2.2.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1  tahun 2004 yang terdiri dari : 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan keuangan 

Komponen tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Neraca 

 Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu seperti yang tertera dalam neraca. Jadi, kondisi yang dijelaskan dalam 

neraca adalah kondisi tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi keuangan pada 

waktu tertentu. Artinya saldo pada tanggal tertentu. Neraca terdiri atas hak 

(sumber daya) perusahaan dan kewajiban (asal sumber daya) perusahaan. 

 Menurut SAK, komponen Neraca adalah: 

1. Aktiva (asset) yang terdiri atas Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, dan Aktiva 

Lain-lain 

2. Kewajiban (liability ) dan Ekuitas (equity). Kewajiban yang terdiri dari 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas adalah 

hak pemilik baik dari setoran modal ataupun laba yang belum dibagi. 

Pada sisi aktiva, neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling lancar 

yaitu kemampuan aktiva tersebut untuk dikonversi menjadi uang kas. 

Penggolongan aktiva dalam neraca yaitu: 

1. Aktiva lancar yaitu aktiva yang paling mudah dan cepat untuk dijadikan 

uang/kas.Pengelompokkan yang umum adalah kas, piutang dagang, 

persediaan, investasi. Kas adalah aktiva yang paling likuid sehingga 

ditempatkan pada bagian paling atas 

2. Aktiva tetap yaitu aktiva yang berupa investasi pada tanah, bangunan, 

kendaraan, dan peralatan yang lain yang dilakukan oleh  perusahaan. 

Aktiva tetap disusun berdasarkan pada urutan yang paling tidak likuid 
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(lancar). Jadi pada aktiva tetap urutan yang paling atas adalah tanah, 

bangunan, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan. 

3. Aktiva lain-lain yaitu investasi atau kekayaan lain yang dimiliki 

perusahaan. 

Sisi lain dari neraca adalah kewajiban dan ekuitas. Kewajiban adalah hak 

dari pemberi hutang (kreditur) terhadap kekayaan perusahaan, sedangkan ekuitas 

adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Pos-pos dalam sisi ini 

dikelompokkan sesuai dengan besar kecilnya kemungkinan hak tersebut akan 

dibayarkan.Pembagian dalam sisi kewajiban dan ekuitas dalam neraca adalah: 

1. Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban kepada pihak kreditur yang 

akan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Komponen 

kewajiban hutang jangka pendek adalah hutang dagang, hutang dagang, 

hutang gaji, hutang pajak, hutang bank jatuh tempo dalam satu tahun dan 

hutang lain-lain. 

2. Kewajiban Jangka Panjang yaitu kewajiban yang akan dibayarkan dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen 

kewajiban jangka panjang meliputi hutang bank, hutang obligasi, hutang 

wesel dan hutang surat-surat berharga lainnya. 

3. Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan yang akan dibayarkan hanya 

melalui deviden kas atau deviden likuidasi akhir. Komponennya meliputi 

modal saham baik biasa maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan 

laba tahun berjalan. 

PSAK No. 1 tahun 2004 menyebutkan bahwa neraca minimal mencakup 

pos-pos sebagai berikut: 

1. Aktiva berwujud 

2. Aktiva tidak berwujud 

3. Aktiva keuangan  

4. Kas dan setara kas 

5. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas 

6. Persediaan 

7. Piutang usaha dan piutang lainnya 
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8. Hutang usaha dan utang lainnya 

9. Kewajiban yang diestimasi 

10. Kewajiban jangka panjang 

11. Hak minoritas 

12. Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

 

 2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

 Laporan Laba Rugi adalah akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau 

tahunan. 

  Menurut Darsono dan Ashari (2005; 21) komponen laporan laba rugi 

adalah : 

 “1. Pendapatan/penjualan adalah hasil penjualan produk atau jasa 
utama yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. 
2. Harga Pokok Penjualan adalah biaya produksi yang sesungguhnya 
dari produk atau jasa yang dijual pada periode tersebut. 
3.Biaya Pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan pada periode tersebut, 
misalnya biaya iklan, biaya gaji salesman, biaya promosi. 
4. 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) adalah pendapatan 
yang diperoleh bukan dari bisnis utama perusahaan. Misalnya 
keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank bagi perusahaan non 
bank dan lain-lain. 
6. Biaya Luar Usaha (Non Operasional) yaitu biaya yan dikeluarkan 

untuk aktivitas yang bukan dari bisnis utama. Misalnya biaya bunga 

bank dan biaya sumbangan”. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulakan bahwa laba rugi dapat memberikan 

gambaran kinerja operasional dari suatu perusahaan. Dengan adanya laporan laba 

rugi maka pembaca laporan keuangan yang jeli dapat menangkap permasalahan 

yang terjadi pada bagian-bagian perusahaan. 
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3. Laporan Arus Kas  

    Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perputaran uang 

(Kas dan Bank) selama peride tertentu misalnya bulanan atau tahunan.  

  Menurut Darsono dan Ashari (2005;22) laporan arus kas terdiri atas: 

“1. Kas dari/untuk Kegiatan Operasional adalah kas yang diperoleh 
dari penjualan, penerimaan piutang dan untuk pembayaran utang 
usaha, pembelian barang dan biaya lainnya. Arus kas ini digunakan 
untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 
perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru 
tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Contoh dari 
arus kas dari aktivitas operasi adalah: 
a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 
b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan 

lainnya 
c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 
d. Pembayaran kas pada karyawan  
e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi 

sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi 
lainnya 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali restitusi pajak 
penghasilan 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan 
untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan 

2. Kas dari/untuk investasi adalah kas dari penjualan aktiva tetap dan 
untuk pembelian aktiva tetap atau investasi pada saham obligasi. Arus 
kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 
kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan 
pendapatan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari kegiatan 
investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak 
berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya 
pengembangan yang dikapitalisasikan dan aktiva tetap yang di 
bangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, 
aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain 

c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain 
d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain 

serta pelunasannya. 
3. Kas dari/untuk Kegiatan Pendanaan adalah kas yang berasal dari 

setoran modal, hutang jangka panjang/bank, laba ditahan yang 
dikonversi ke dalam modal dan untuk pengembalian modal, membayar 
deviden, membayar pokok hutang bank. Contoh dari aktivitas ini 
adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham 
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b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik 
atau menebus saham perusahaan 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, 
dan pinjaman lainnya. 

d. Pelunasan pinjaman 
e. Pembayaran kas untuk penyewa guna usaha”. 

 
4. Laporan Perubahan Ekuitas  

 Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang 

melekat pada perusahaan. 

 PSAK No. 1 tahun 2004 menyebutkan bahwa perusahaan harus 

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan 

keuangan, yang menunjukkan: 

a. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan 

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

jumlahnya yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakkan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

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

perubahannya 

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

agio saham dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 

 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

 Isi catatan ini adalah penjelasan umum tentang perusahaan, kebijakkan 

akuntansi yang dianut, dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba rugi. 

 Penjelasan umum tentang perusahaan merinci nama perusahaan, bentuk 

badan hukum, apakah badan hukum telah mendapat persetujuan dari pihak 

berwenang. 
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 Kebijakkan akuntansi menjelaskan kapan periode akuntansinya, metode 

pencatatannya, metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan aktiva tetap 

dan penyusutannya. 

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan Keuangan  disusun dengan tujuan 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 waktu serta kepastian dari hasil tersebut. 

 Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan.  

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, 

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

pemerintah, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan 

shareholders (para pemegang saham). 

 Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya: 

a) Investor, para investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan 

hasil pengembangan dan investasi yang dilakukannya. Investor ini 

membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli, 

menahan atau menjual investasi tersebut. 
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b) Pemasok dan kreditur usaha lainnya, tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

c) Kreditur, para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d) Shareholder’s (para pemegang saham), berkepentingan dalam informasi 

mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan 

diperoleh, dan penambahan modal untuk business plan berikutnya. 

e) Pelanggan, berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan. 

f) Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh 

karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 

g) Karyawan, tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. 

h) Masyarakat, membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan dan perkembangan terakhir perusahaan serta aktivitasnya. 

 

2.2.5 Karakteristik Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.  

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;6) karakteristik tersebut 

meliputi: 

“a) Dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung 
dalam laporan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami 
oleh pemakai. Para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang 
memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta kemauan 
untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 
b) Relevan, agar bermanfaat informasi harus relevan untuk 
memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan 
keputusan. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat 
materialitasnya. 
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c) Keandalan, agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliable). 
Informasi mempunyai andal jika bebas dari pengertian yang 
menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya 
sebagai penyajiannya yang tulus dan jujur (faithful representation) 
dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 
dapat disajikan. 
d) Dapat dibandingkan, para pemakai laporan keuangan harus dapat 
memperbandingkan  laporan keuangan perusahaan antar periode 
untuk mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi keuangan 
dan kinerja perusahaan”. 

  
 Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam praktek, 

keseimbangan di antara berbagai karakteristik kualitatif sangat diperlukan. Pada 

umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat 

diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 

 

2.2.6 Fungsi Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan sebagai alat atau media komunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Laporan keuangan perusahaan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan keuangan 

perusahaan tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, 

yaitu :  

1) Pihak intern, meliputi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan 

2) Pihak ekstern, meliputi investor atau calon investor, karyawan, instansi 

pemerintah, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan dan masyarakat. 

 

2.2.7 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Sifat laporan keuangan, menurut Standar Akuntansi Keuangan 

menyatakan bahwa laporan keuangan hanya untuk memenuhi kebutuhan dari 

pihak-pihak tertentu saja. Maka, agar laporan keuangan lebih bermanfaat bagi 
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pihak-pihak tertentu yang berkepentingan maka harus dilakukan interpretasi dan 

analisis terlebih dahulu sehingga dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut dalam mengambil suatu keputusan. 

 Laporan keuangan menggambarkan kondisi secara umum dari perusahaan. 

Oleh karena itu, laporan keuangan sebagai jendela untuk mengetahui isi rumah 

dari suatu perusahaan, dan tidak terlepas dari keterbatasan. 

 Keterbatasan laporan keuangan menurut Darsono dan Ashari (2004 ; 25) 

sebagai berikut: 

“1) Penyajian dikelompokkan pada akun-akun yang material,tidak bisa 
dirinci sekali. Kalau terlalu dirinci, laporan keua ngan akan setebal 
bantal 
2) Laporan keuangan sering disajikan terlambat, sehingga informasinya 
menjadi kadaluarsa. Keterlambatan sebenarnya tergantung pada 
administrasinya, jika sistemnya baik, maka akan cepat tersaji apalagi 
jika menggunakan komputerisasi 
3) Laporan keuangan menekankan pada harga histories (harga 
perolehan), sehingga jika terjadi perubahan nilai perlu dilakukan 
penyesuaian. 
4) Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan bahasa teknis 
akuntansi, sehingga bagi orang awam perlu belajar dulu, tetapi bagi para 
pelaku bisnis akan mudah karena menggunakan bahasa bisnis. 
5) Laporan keuangan mengikuti standar  (SAK) yang mungkin terjadi 
perubahan aturan setiap tahun. Ikatan Akuntan Indonesia terus 
melakukan penyempurnaan SAK untuk mencapai harmonisasi dengan 
standar akuntansi internasional. Tujuannya agar lebih berkualitas dan 
dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis 
pada berbagai negara”. 

  
 Namun, bila ditelusuri laporan keuangan lebih banyak manfaatnya 

dibandingkan dengan keterbatasannya, karena kita dapat melihat gambaran secara 

umum perusahaan dari satu set laporan tersebut. Tanpa melihat fisik perusahaan, 

pembaca laporan keuangan dapat memperkirakan bagaimana besarnya efisiensi 

perusahaan. Karena adanya keterbatasan tersebut, dalam membaca laporan 

keuangan perlu berhati-hati dan perlu dilengkapi dengan informasi lain. 
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2.3        Analisis Laporan Keuangan 

  Analisis laporan keuangan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keadaan keuangan dari suatu 

perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan dapat bermanfaat sebagai alat 

untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan  perusahaan. Analis keuangan 

dan pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan 

perusahaan.  

 Selain manajemen perusahaan, pihak-pihak lain yang berkepentingan juga 

harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Salah satunya adalah 

kreditur, sebelum mengambil keputusan untuk memberi permintaan kredit dari 

suatu perusahaan, harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui kemampuan perusahaan tersebut 

dalam kemampuannya untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditur atau 

pemberi pinjaman. 

 Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangatlah perlu dilakukan oleh 

perusahaan karena hal tersebut sangatlah memiliki arti penting bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan kepentingan mereka yang berbeda-beda. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan manifestasi dari aktivitas yang perlu 

dipertanggungjawabkan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk membantu 

manajemen dalam memahami kondisi perusahaan melalui laporan keuangan. 

 Analisis laporan keuangan menurut John J. Wild, K.R. Subramanyam, 

Robert Hasley (2005; 3) adalah:  

“Analisis Laporan Keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik 
analitis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang 
berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 
dalam analisis”. 
 
 Menurut Peter M. Bergevin (2002; 2) Analisis Laporan Keuangan adalah: 

“Financial statement analysis is the art and science of examining the 
company’s monetary disclosures, called financial statement. People from 
opinions about firm’s past, present, and future operations based on their 
analysis”. 



 21 

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan yang memeriksa pengungkapan 

moneter suatu perusahaan dan biasa disebut laporan keuangan. Orang dapat 

membuat opini mengenai  operasi suatu perusahaan masa lalu,masa kini dan masa 

depan dari analisa yang mereka lakukan. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Tujuan analisis laporan keuangan akan lebih baik apabila mengkonfrontir 

antara kepentingan para pemakai laporan keuangan, khususnya dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi dan karakteristik laporan keuangan itu sendiri. 

Dari sini akan terlihat adanya kesenjangan informasi antara informasi yang 

disajikan laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai. 

Pada satu sisi laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah 

terjadi, sementara pada sisi lain, para pemakai laporan keuangan membutuhkan 

informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

 Analisis laporan keuangan memiliki tujuan utama yaitu untuk 

mengkonversi data menjadi informasi yang sangat berguna bagi kepentingan 

perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Selain itu, analisis 

laporan keuangan dilakukan untuk berbagai tujuan. Misalnya dapat digunakan 

sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, 

sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa yang akan 

datang dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. 

 Dari semua tujuan yang ada mengenai analisis laporan keuangan, bagian 

yang terpenting adalah bahwa analisis laporan keuangan  tujuannya untuk 

mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, 

terkaan, intuisi, dan mengurangi atau mempersempit lingkup ketidakpastian yang 

tak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. 
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2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 Prosedur yang harus ditempuh dalam analisis laporan keuangan 

diantarannya: 

1) Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

diantaranya pemahaman tentang bidang usaha perusahaaan, pemahaman 

terhadap kebijakkan akuntansi yang dianut dan diterapkan perusahaan 

tersebut. 

2) Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami adalah mencakup informasi 

mengenai trend (kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi, 

perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor 

ekonomi, dan perubahan posisi manajemen kunci. 

3) Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Sebelum berbagai teknik analisis dilakukan, maka perlu dilakukan review 

terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari langkah ini 

adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas 

menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. 

4) Menganalisis laporan keuangan 

Langkah terakhir yang dilakukan setelah memahami profil perusahaan dan 

mereview laporan keuangan maka dengan memakai metoda dan teknik 

analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan 

menginterpretasikan hasil analisis tersebut. 

  

2.3.4 Metoda dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Secara umum, metoda analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua klasifikasi, yaitu metoda analisis horizontal (dinamis) dan metoda 

analisis vertikal (statis). 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002; 54) metoda analisis 

laporan keuangan diantaranya: 
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“ 1. Metoda analisis horizontal (dinamis) adalah metoda analisis yang 
dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 
beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 
kecenderungannya.Disebut metoda analisis horizontal karena analisis ini 
membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. 
2. Metoda analisis vertikal (statis) adalah metoda analisis yang dilakukan 
dengan    cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) 
tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos 
yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) 
yang sama”. 
 

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

menurut Munawir ( 2000; 36) yaitu: 

“ 1. Analisis pernbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis 
dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, 
dengan menunjukkan : 

a) Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah  
b) Kenaikkan atau penurunan dalam rupiah 
c) Kenaikkan atau penurunan dalam presentase 
d) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 
e) Presentase total 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 
dalam presentase, adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui 
tendensi dari pada keadaan keuanganya apakah menunjukkan tendensi tetap, 
naik atau bahkan turun. 

3.  Laporan dengan presentase perkomponen atau common size statement, pada 
masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur 
permodalannya dan komposisi pengongkosannya yang terjadi dihubungkan 
dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 
mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui 
sebab-sebab berubahnya modal kerja pada periode tertentu. 

5.  Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis),adalah suatu 
analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 
mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6.  Analisis rasio adalah suatu metode dan analisis untuk mengetahui hubungan dari 
pos-pos tertentu dalam neraca atau laba rugi secara individu atau kombinasi dari 
kedua laporan tersebut. 

7.  Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis) adalah suatu analisis untuk 
mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 
periode lain  

8.  Analisis break even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 
yang harus dicapai oleh sustu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 
mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuantungan. Dengan 
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analisis break even juga dapat diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 
kerugian dari berbagai tingkat penjualan”. 

 
Analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan metoda dan teknik 

analisis tersebut telah menghasilkan dua informasi penting yaitu kekuatan dan 

kelemahan perusahaan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.4       Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Analis  keuangan dan 

para pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan 

perusahaan. 

 Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002;70): 

“Analisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio 
keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 
mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca 
saja. Dalam laporan laba rugi saja atau pada neraca dan rugi laba. Setiap 
analis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 
mencerminkan aspek tertentu”. 
 
 Aspek-aspek yang perlu  diperhatikan pada saat dilakukannya analisis 

rasio keuangan, menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiaty (2002;70): 

“Bahwa secara keseluruhan aspek-aspek yang dinilai biasanya 

diklasifikasikan menjadi aspek leverage, aspek likuiditas, aspek profitabilitas 

atau efisisensi dan rasio-rasio nilai pasar”.  

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa analisis rasio yang digunakan 

perusahaan harus dapat mencerminkan aspek-aspek secara keseluruhan dan aspek-

aspek yang dinilai seperti aspek leverage, likuiditas, profitabilitas, atau efisiensi 

dan rasio-rasio nilai pasar. 

 Menurut  Darsono dan Ashari (2004;51) bahwa ada 2 jenis perbandingan 

dalam analisis rasio yaitu: 

         “ a)  Perbandingan Internal 
Yaitu membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan 
rasio masa yang akan datang dari perusahaan yang sama. 
Perbandingan ini dapat memperlihatkan kecenderungan rasio 
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keuangan, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, yang 
menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. 

            b) Perbandingan Eksternal  
Yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan perusahaan 
dengan rasio-rasio perusahaan lain sejenis atau dengan rata-rata 
industri pada titik yang sama. Perbandingan ini memberikan 
pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kinerja 
perusahaan relatif dan membantu mengidentifikasikan 
penyimpangan dari rata-rata atau standar industri”. 
 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam analisis laporan keuangan 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbandingan internal dan eksternal. 

Perbandingan ini bermanfaat dalam mengukur kinerja perusahan di masa lalu 

dengan masa sekarang dan juga untuk mengetahui tentang kondisi kinerja 

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

 

Komponen analisis rasio keuangan adalah: 

1. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. 

Rasio likuiditas meliputi: 

a. Rasio Lancar (current rasio) yaitu kemampuan aktiva lancar 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

aktiva lancar yang dimikinya. 

 

LiabilityCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent

 

 
  =  

 

b. Quick ratio yaitu rasio yang menunjukkan besarnya alat likuid 

yang paling cepat bisa digunakan untuk dapat melunasi hutang 

lancar. Oleh karena itu, persediaan dianggap aktiva lancar yang 

kurang likuid maka harus dikurangkan dari aktiva lancar. 

 

 

 LiabilityCurrent

InventoryAsCurrent
RatioQuick

 

-eets 
  =
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c. Cash Ratio adalah rasio yang mengukur kemamapuan membayar 

utang  yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam 

perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. 

 

LiabilityCurrent

SecuritiesMarketableCash
RatioCash

 

   
  

+=  

 

2. Rasio leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan 

dana perusahaan dibelanjai dengan pinjaman. Apabila perusahaan tidak 

menggunakan leverage dalam struktur modalnya, maka perusahaan 

dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri, sehingga 

risiko perusahaan semakin kecil. 

Rasio Leverage meliputi: 

a. Debt Ratio (Total Debt To Total Assets Ratio) adalah rasio yang 

mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari pinjaman. 

Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin tinggi risiko 

perusahaan. 

 

AssetsTotal

DebtTotal
RatioDebt

 

 
  =  

 

b. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang mengukur perimbangan 

antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri yang digunakan 

semakin tinggi  sedikit dibandingkan hutangnya. 

 

Equity

 
   

Total

DebtTotal
RatioEquitytoDebt =  
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c. Time Interest Earned (TIE) adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga 

dan laba yang diperolehnya.  

 

eChaInterest

TaxesandInterestBeforeEarning
TIE

arg 

    
 =  

 

3. Rasio Keuntungan ( Profitability Ratios) adalah rasio yang mengukur 

seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. 

Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik 

manajemen dalam mengelola perusahaan. 

a. Gross Profit Margin adalah rasio yang mengukur presentase 

besarnya laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih 

 

Sales

COGSSales
inMofitGross

 - 
 arg Pr =  

 

b. Net Profit Margin adalah rasio yang mengukur besarnya laba 

bersih yang dihasilkan penjualan bersih 

 

Sales

IncomeNet
inMofitNet

 
arg Pr =  

 

c. Basic Earning Power (Rentabilitas Ekonomi) adalah rasio yang 

mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh 

sumber dayanya, yang menunjukkan rentabilitas ekonomi. 

 

 
AssetsTotal

EBIT
PowerEarningBasic =    
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d. Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini sering disamakan 

dengan ROI (Return on investment) 

 

AssetsTotal

IncomeNet
Assetsonturn

 

 
   Re =  

 

e. Return on Equity (ROE) adalah rasio yang sering juga disebut 

return rate on net worth, yaitu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri 

yang yang digunakan oleh perusahaan, sehingga ROE ini ada 

yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. 

 

 
WorthNet

IncomeNet
ROE

 

 
 =  

 

4. Rasio Aktivitas ( Activity Ratios) adalah rasio yang mengukur seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

Semakin efektif dalam memanfatkan dana, semakin cepat perputaran 

dana tersebut. 

Rasio aktivitas meliputi: 

a. Total Assets Turnover adalah rasio yang mengukur efektivitas 

pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan perusahaan. 

Semakin besar perputaran aktiva semakin efektif perusahan 

mengelola aktiva. 

 

 
AssetsTotal

Sales
TurnoverAssetsTotal

 
   =  
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b. Fixed Assets Turnover adalah rasio yang mengukur efektifitas 

penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap,dalam rangka 

menghasilkan penjualan. 

 

 
AssetsFixedNet

Sales
TurnoverAssetsFixed

  
   =  

 

c. Receivable Collection Period adalah rasio yang mengukur 

efektivitas rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. 

 

 

Sales

ceivableAverage
PeriodCollectionceivable

Re 
  Re =  

 

d. Inventory Turnover adalah rasio yang mengukur efektivitas 

kemampuan dana yang tertanam dalam inventory yang berputar 

dalam suatu periode tertentu. Semakin cepat persediaan berputar 

semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. 

 

 
InventoryAverage

SoldGoodofCost
TurnoverInventory

 

   
 =  

 

e. Working Capital Turnover adalah rasio yang mengukur aktivitas 

bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. 

 

  
CapitalWorkingNet

Sales
TurnoverCapitalWorking

  
  =  

 

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratios) adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada investor atau 

masyarakat. 
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Menurut KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

No. KEP-100/MBU/ 2002  tentang  Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, rasio-

rasio yang digunakan dalam metode penilaian adalah: 

“ 1. Imbalan kepada pemegang saham/Return on Equity (ROE) 
    Rumus:  
 

  ROE = % 100 
sendiri  Modal

PajakSetelah  Laba
x  

 
  2. Imbalan Investasi/Return on Invesment (ROI)   

     Rumus: 
 

  ROI = 100% 
 

Penyusutan  
x

EmployedCapital

EBIT +
  

          

          3. Rasio Kas/Cash Ratio  

     Rumus: 

  Cash Ratio = 100% 
 

Pendek Jangka BerhargaSurat  Bank  Kas
x

sLiabilitieCurrent

++
 

 

 

4. Rasio Lancar/Current Ratio  

         Rumus: 

   Current Ratio = 100% 
 

 
x

sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
  

 
5. Collection Period  
       Rumus:  
 

 Collection Period = Hari 365 
 UsahaPendapatan Total

 UsahaPiutang Total
x  

  
 6. Perputaran Persediaan/Inventory Turnover 
        Rumus: 
 

  Perputaran Persediaan = 365 
 UsahaPendapatan Total

Persediaan Total
x  
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 7. Perputaran Total Assets/Total Assets Turnover (TATO) 
         Rumus: 
 

  TATO = 100% 
 

Pendapatan Total
x

EmployedCapital
 

 
            8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset”. 
                    Rumus: 
 

                          TMS terhadap TA = 100% 
Asset Total

Sendiri Modal Total
x  

  
             Rasio-rasio di atas digunakan sebagai metode penilaian kinerja atau 

tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan setiap tahun 

dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN. 

 

 Kinerja 

 Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja 

perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara 

terus-menerus oleh manajemen. 

 

2.5.1 Pengertian dan Penilaian Kinerja 

 Kinerja suatu perusahaan dapat dievaluasi dengan cara melakukan analisis 

terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan suatu 

prestasi  organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun pengertian kinerja  

menurut  Surya Darma (2005; 25) adalah: 

 “Kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 
bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola 
kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan 
persyaratan kompetensi yang telah dilakukan”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001; 416) penilaian kinerja yaitu: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 
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Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kinerja merupakan cara untuk 

dapat mencapai prestasi atau hasil yang baik bagi organisasi atau individu dan 

kinerja yang telah dicapai dinilai berdasarkan sasaran, standard an criteria yang 

telah ditetapkan secara periodik.  

  Masih menurut Mulyadi (2001; 416), penilaian kinerja dimanfaatkan 

untuk: 

“1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian karyawan secara maksimum 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan seperti promosi,transfer, pemberhentian 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 
program pelatihan karyawan 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 
atasan mereka menilai kinerja mereka 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan”. 
 

 Penilaian kinerja yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan perusahaan dalam 

mengelola operasi organisasi, membantu dalam pengambilan keputusan, 

menyediakan umpan balik yang baik atas kinerja yang dicapai dan dapat sebagai 

media dalam memberikan penghargaan bagi karyawan. 

 Penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu tahap 

persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci yaitu: 

1. penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab 

2. penetapan kriteria  yang dipakai untuk mengukur kinerja  

3. pengukuran kinerja sesungguhnya 

Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya 

dari yang ditetapkan dalam standar. 

3. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakkan yang digunakan 

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 
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2.5.2 Pengukuran dan Ukuran Kinerja 

 Menurut Erich (1997;70) bahwa ukuran kinerja keuangan perusahaan 

dapat dikelompokkan berdasarkan sudut pandangnya, yaitu terdiri dari tiga sudut 

pandang diantaranya: 

“1. Sudut Pandang Manajemen, manajemen memiliki kepentingan 
ganda dalam analisis kinerja perusahaan, yaitu menilai efisiensi dan 
profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa efektif  penggunaan 
sumber daya perusahaan. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam 
menganalisis kinerja perusahaan dari sudut pandang manajemen 
diantaranya: 

a. Analisis operasional, dilakukan perusahan secara keseluruhan 
atau per divisi, penilaian operasi biasanya dilakukan melalui 
analisis persentase laporan laba rugi. 

b. Manajemen sumber daya, merupakan kemampuan 
perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dipercayakan 
kepadanya oleh pemilik perusahaan secara efektif. 

c. Profitabilitas, menyangkut efektivitas manajemen dalam 
menggunakan total aktiva 

2. Sudut Pandang Pemilik, daya tarik utama dari pemilik perusahaan 
adalah profitabilitas . Dalam konteks ini profitabi litas berarti hasil 
yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang 
diinvestasikan pemilik 

3. Sudut Pandang Pemberi Pinjaman,  ada dua kepentingan atas bila 
orientasi pokok manajemen dan pemilik perusahaan mengarah pada 
kesinambungan perusahaan diantaranya, pemberi pinjaman tertarik 
untuk memberi pinjaman dana kepada perusahaan yang sehat dan 
akan berjalan seperti yang diharapkan, pada saat yang sama mereka 
harus membertimbangkan konsekuensi negatif berupa kegagalan”. 

 
Dari uraian di atas dapat diketahui yaitu dalam penilaian kinerja perusahaan 

dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda bagi manajemen penilaian 

kinerja bermanfaat dalam menimbang seberapa efektif penggunaan sumber daya 

dalam perusahaan. Bagi pemilik digunakan sebagai penilaian terhadap 

profitabilitas. Dan bagi pemberi pinjaman pengukuran kinerja digunakan sebagai 

pertimbangan dalam memberikan pinjaman dana. 

 

2.6 Hubungan Analisis Laporan Keuangan dengan Kinerja Perusahaan 

 Alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam 

mengukur kinerja  suatu perusahaan adalah tingkat kesehatan perusahaan itu 
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sendiri. Untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan tersebut maka perlu 

dilakukan analisis laporan keuangan.  Darsono dan Ashari (2004 ; 51) 

menyebutkan bahwa: 

“Bahwa untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, 

analis keuangan dan para pemakai laporan keuangan harus melakukan 

analisis terhadap kesehatan perusahaan”. 

 Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasikan kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan dan dapat membuat keputusan rasional dalam 

perencanaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Selain itu, hasil dari analisis laporan keuangan yang efektif dan efisien 

mampu membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi 

keberhasilan perusahaan di masa datang dan juga dapat mengetahui bagaimana 

kondisi dan kinerja perusahaan. 

 

2.7 Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan akan menjadi bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi 

apa yang akan terjadi di masa datang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan 

keuangan melalui proses perbandingan, dan evaluasi akan diperoleh prediksi 

tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Disinilah arti penting 

laporan keuangan. 

 Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu dalam 

menginterpretasikan berbagai hubungan dan kecenderungan yang akan 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 


