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BAB  II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1.  Menurut Kamus Akuntansi (2000;48) 

 “Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos 
atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan 
yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Misalnya 
seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan analisis perkiraan 
pengeluaran untuk menentukan apakah pengeluaran telah 
dibebankan terhadap pos yang tepat, yang diuji atau diverifikasi 
dengan dokumen. Contoh lainnya, penilaian kesehatan keuangan 
suatu perusahaan dengan melakukan analisis laporan keuangan 
sebagai dasar pengambilan keputusa investasi atau kredit.” 

 
2.  Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;189) 

 “Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi beberapa unit terkecil.” 

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

 “Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya); penguraian suatu 
pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri 
serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 
tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses 

penilaian kritis secara detail dan seksama terhadap suatu masalah tertentu 

kemudian menginterpretasikan hasil penilaian tersebut untuk mengambil 

kesimpulan. 
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2.2 Laporan keuangan 

 Proses akuntansi meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

perusahaan. Dalam proses akuntansi dapat diidentifikasikan berbagai transaksi 

atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan 

melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi yang 

bersifat keuangan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Bambang Riyanto (2001;327) 

 “Laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan finansial 
suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet) mencerminkan nilai 
aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan 
rugi-laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 
selama suatu periode tertentu, yang biasanya meliputi periode satu 
tahun.” 

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis yang 

diungkapkan kembali oleh Munawir (2004;5)  

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh Akuntan 
pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah 
daftar neraca atau daftra posisi keuangan dan daftar pendapatan 
atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 
kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar 
ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang dibagikan (laba yang 
ditahan).” 

Menurut Slamet Sugiri (2001;15) 

“Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. 
Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
oleh berbagai pihak (misalnya pemilik dan kreditor). Laporan 
keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan rugi-laba, laporan 
perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 
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 Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan  pihak-

pihak yang berkepentingan. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan penyusunan Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2002;4): 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, meskipun laporan 
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 
hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3. Laporan keuangan menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen, atau 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya. 

 
Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2001;133) : 

1.   Tujuan Umum 
      Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum. 

2.   Tujuan Khusus 
      Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahaan laba, perubahaan kekayaan dan kewajiban serta 
informasi lainnya yang relevan. 

3.   Tujuan Kualitatif 
      Relevan, dapat dimengerti, dapat diperiksa, netral, tepat waktu, dapat 

dibandingkan dan lengkap. 
 

 Tujuan laporan keuangan menurut Harnanto dalam buku Akuntansi 

Keuangan Lanjutan 1 (2002;14) : 

1. Menyajikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 
perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dan pengambil keputusan ekonomi. 
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2. Tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh 
pemakai dalam pengambilan keputusan dan tidak diwajibkan untuk 
menyediakan informasi non keuangan. 

3. Menyediakan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh manajemen 
(Stewardship). 

4. Catatan dan skedul tambahan. 

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 

empat karakteristik kualitatif pokok menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2002;7-9) yaitu: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 
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3. Keandalan 

Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahaan material dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan 

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

4. Dapat Dibandingkan 

Para pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) 

posisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

 

Asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan antara lain : 

1.   Dasar Akrual 

Dengan dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada 

saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam 

laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan dasar ini, 

laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi masa lalu yang 

melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga memberi 

informasi tentang kewajiban pembayaran kas dan sumber daya yang 

mewujudkan kas yang akan diterima di masa depan. 

2.   Kelangsungan Usaha 

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

perusahaan, yang  berarti perusahaan tetap melanjutkan usahanya di masa 

depan. Ini berarti bahwa perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau 

berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material usahanya. 
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2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004;9) Laporan keuangan memilki keterbatasan 

antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 
interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 
standar nilai yang mungkin berbeda dan berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nlai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di 
mana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 
penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu mencerminkan unit 
yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya 
harga jual tersebut yang diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir). 

 
 
 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Jakarta (2002;14) secara terperinci 

menjelaskan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain 
merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat 
keterbatasan dalam penggunaannya. Bila dihubungkan dengan 
kepentingan para investor terdapat dua hal yang bertentangan yakni : 

a.    Laporan keuangan adalah pencerminan dari hal-hal yang telah 
lampau, sedangkan para investor berorientasi pada masa 
mendatang dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan hanya dekedar petunjuk arah mengenai turun 
naiknya harga saham. 

b.   Betapapun laporan keuangan itu dapat membantu investor, namun 
masih diperlukan ramalan-ramalan oleh para investor. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan 
tiap-tiap pemakai. Data yang disajikan dalam laporan keuangan itu 
berkaitan satu sama lainsecara fundamental, misalnya posisi keuangan 
dengan perubahannya yang tercermin pada perhitungan rugi-laba. 
Kejadian-kejadian dalam perusahaan diolah dalam bentuk data-data yang 
digolong-golongkan, dijumlahkan, diikhtisarkan dan pengukurannya 
dinyatakan dalam satuan uang (rupiah) dan dengan dasar penilaian tertentu. 

3. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakainan stelsel timbulnya hak 
dan kewajiban dalam akuntansi. Dalam penyusunannya tidak dapat 
dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan, 
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namun demikian hal-hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji 
melalui bukti-bukti ataupun cara-cara perhitungan yang masuk akal. 

4. Laporan keuangan itu bersifat konserfatif dalam sikapnya menghadapi 
ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera 
diperhitungkan kerugiannya; harta, kekayaan bersih dan pendapatan bersih 
selalu dihitung dalam nilainya yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya 
peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegang pada 
formilnya. 

6. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan 
ini sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan 
pengertian khusus, di lain pihak laporan keuangan itu mengikuti 
kelaziman-kelaziman dan perkembangan dunia usaha. 

 

2.2.5 Pemakai Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh 

manajemen yang digunakan oleh pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

 Dalam Standar Akun\tansi Keuangan (2002:2) pada kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan paragraph 02, tentang pemakai dan 

kebutuhan informasi pada pemakai laporan keuangan : 

a. Investor 

 Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 
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c. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f.  Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dank arena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya. 

Perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, 
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maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan 

memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.2.6 Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2002;2) meliputi : 

A. Neraca 

 Neraca adalah laporan keuangan sistematis tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca disusun untuk 

menunjukan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya 

pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan pada saat akhir tahun 

kalender.  

 Tiga bagian utama neraca antara lain : 

1. Aktiva 

 Adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi 

perusahaan di masa depan. Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi : 

   a.   Aktiva lancar 

 Adalah uang Kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk 

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi 

pada periode berikutnya. Yang termasuk kelompok aktiva lancar antara 

lain : 

- Kas 

- Investasi jangka pendek 

- Piutang Wesel 

- Piutang Dagang 

- Persediaan 

- Piutang Penghasilan atau Penghasilan yang Masih Harus Diterima 

- Persekot atau Biaya  yang Dibayar Di muka  
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b. Aktiva tidak lancar 

 Adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relative permanent atau 

jangka panjang (mempunyau umur ekonomis lebih dari satu tahun atau 

tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. Yang 

termasuk Aktiva tidak lancar adalah : 

- Investasi Jangka Panjang 

- Aktiva Tetap 

- Aktiva Tetap Tidak Berwujud 

- Beban yang ditangguhkan 

- Aktiva Lain-lain 

c.   Aktiva lain-lain 

Adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Isi 

dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak bias 

dikelompokan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. 

 

2. Kewajiban (Hutang) 

 Adalah semua kewajiaban  keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perudsahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

a.   Hutang lancar (Hutang Jangka Pendek) 

Adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak 

tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hutang lancar meliputi : 

- Hutang Dagang 

- Hutang Wesel 

- Hutang Pajak 

- Biaya Yang Masih Harus Dibayar 

- Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo. 

- Penghasilan yang Diterima Di muka 
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  b.   Hutang Jangka Panjang 

 Adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh 

tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). 

Hutang jangka panjang meliputi antara lain : 

- Hutang Obligasi 

- Hutang Hipotik 

- Pinjaman Jangka Panjang yang lain. 

 

3. Ekuitas (Modal) 

 Adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih 

antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan 

menjadi dua yaitu : 

a. Ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, misalnya modal saham 

( termasuk agio saham bila ada) 

b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan 

kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden (ditahan). 

 

Bentuk atau susunan neraca tidak ada keseragaman diantara perusahaan-

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

umum digunakan: 

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

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

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

dibagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang serta modal. 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi laporan 

keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak jelas misalnya besarnya modal kerja 

neto (net working capital). 
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B. Laporan Rugi-Laba 

 Adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba 

yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.  

Dua komponen utama laporan rugi-laba : 

1. Pendapatan (Revenue) 

Adalah hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan 

kepada pelanggan. Terdapat empat altenatif keadaan suatu pendapatan  akan 

diakui, yaitu : 

a. Selama produksi 

b. Pada saat proses produksi selesai. 

c. Pada saat penjualan 

d. Pada saat penagihan kas.  

2.   Biaya (Expense) 

      Adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada 

penghasilan. Biaya biasanya dibagi dalam tiga golongan : 

a.  Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode itu. 

b.  Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan 

dengan penghasilan. 

c. Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode 

mana pun.  

 

Bentuk dari laporan rugi-laba yang biasa digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk Single Step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan 

menjadi satu kelompok dari semua biaya dalam satu kelompok, sehingga 

untuk menghitung rugi/laba bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. 

b. Bentuk Multiple Step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang 

lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. 
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C. Laporan Arus Kas 

 Menggambarkan jumlah arus masuk/penerimaan kas dan jumlah kas yang 

keluar/pembayaran atau pengeluaran kas dalam suatu periode yang 

diklasifikasikan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. 

 Informasi yang terdapat dalam laporan arus kas dapat membantu 

menunjukan bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang melaporkan kerugian 

tetap dapat membeli aktiva tetap atau membayar deviden. Pelaporan kenaikan dan 

penurunan bersih kas menjadi berguna karena para investor, kreditor dan pihak 

lainnya ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan sumber dana perusahaan 

yang paling likuid yaitu kas.  

 

D. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Adalah laporan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam harta dan kewajiban perusahaan. 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 

laporan keuangan yang menunjukan : 

1.  Rugi/laba bersih periode yang bersangkutan. 

2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan/kerugian beserta jumlahnya 

yang  berdasrkan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara 

langsung dalam ekuitas. 

3.  Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Standar 

Akuntansi keuangan terkait. 

4.  Transaksi modal dengan pemiliki dan distribusi kepada pemiliki. 

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

perubahannya. 

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

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahannya. 
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E. Catatan atas Laporan Keuangan 

Isi catatan ini adalah penjelasan umum tentang perusahaan, kebijakan 

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

Bilamana penjelasan tiap akun neraca dan laba rugi masih perlu dirinci, maka 

dijabarkan dalam lampiran. 

Penjelasa umum tentang perusahaan merinci nama perusahaan, bentuk 

badan hokum, apakah badan hokum telah mendapatpersetujuan dari pihak 

berwenang misalnya Menkeh & HAM untuk mendirikan PT, Depkop untuk 

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

nama anggota Komisaris dan Direksi, bidang usaha dan lain-lain yang diperlukan. 

Kebijakan akuntansi menjelaskan kapan periode akuntansinya, metode 

pencatatan, metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan aktiva tetap dan 

penyusutannya, dan sebagainya. Dalam akuntansi banyak metode yang 

diperbolehkan dalam standar. Akuntan perusahaan memilih metode yang paling 

tepat untuk perusahaan. Keputusan memilih harus mendapat persetujuan dari 

direktur/manajer puncak. 

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

Dengan membaca perincian ini akan dapat dilihat bagaimana perilaku akun secara 

lebih detail. Dalam penjelasan per akun akan diinformasikan berbagai hal, 

misalnya tingkat suku bunga hutang bank dan sebagainya. 

SAK mengatur bagaimana akun harus disajikan, penjelasan apa saja yang 

harus ada, bagaimana mengukurnya, kapan perusahaan mengakui aktiva hutang, 

pendapatan dan biaya. Untuk industri tertentu diatur khusus, misalnya bank, 

koperasi, dana pension dan sebagainya.  

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih 

lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan analisis trend, 
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akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa 

mendatang. 

 Hasil analisis laporan keuangan akan mampu menginterpretasikan 

berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa datang. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;52); 

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

 
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;190) : 

 “Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 
keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 
hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 
antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun 
data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu 

mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang 

dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang 

paling mungkin mengenai kondisi dari kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Terdapat beberapa tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan menurut 

Sofyan Syafri Harahap (2001;197) antara lain: 

1. Sebagai alat screening awal dalam memilih alternative investasi atau merger. 
2. Sebagai alat forcasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. 
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3. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau 
masalah lainnya. 

4. Sebagai alat evaluating terhadap manajemen. 
 

 Menurut Munawir (2004;31) mengemukakan bahwa tujuan analisis 

laporan keuangan adalah : 

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

 

2.3.3    Sifat Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;194) : 

1. Fokus laporan 
Laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas yang merupakan akun 
transaksi dan kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam suatu 
perusahaan. 

2. Prediksi Analisis 
Harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak 
dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan 
datang. 

3. Dasar Analisis 
Laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga 
hasil analisis sangat tergantung pada laporan ini. Penguasaan pada sifat 
akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi sangat diperlukan dalam menganalisis 
laporan keuangan  
 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

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

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

 Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan anatara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui 

perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan 



 23

dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. 

 Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;54): 

1. Analisis Horisontal  
Adalah analisis dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan 
untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 
perkembangannya. 

2. Analisis Vertikal 
Adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu 
periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos 
yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan tersebut, sehingga 
hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu 
saja. 
 
Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Perbandingan Laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih dengan menunjukan : 

a. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

e. Persentase dari total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinayatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

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

3. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkan dngan jumlah penjualannya. 



 24

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analsis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

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

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan uang kas 

selama periode tertentu. 

6. Analisis Ratio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba 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 yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisis break even juga dapat diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

2.3.5 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;203), kelemahan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan oleh 
karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar 
kesimpulan dari analisis tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanyalah laporan keuangan. Untuk 
menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka 
laporan keuangan. Akan tetapi harus selalu melihat aspek lainnya seperti 
tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, 
budaya perusahaan dan budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data histories yang menggambarkan masa lalu, dan 
kondisi ini bias berbeda dengan kondisi masa depan. 
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4. Jika akan melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu 
dilihat beberapa perbedaan prinsip yang biasa menjadi penyebab 
perbedaan angka misalnya : 

a. Prinsip akuntansi 
b. Size perusahaan. 
c. Jenis Industri. 
d. Periode laporan. 
e. Laporan individual/laporan konsolidasi. 
f. Jenis perusahaan, Aspek Profit Motif (Non Profit Motif) 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi/ hasil konversi mata uang asing perlu 
mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bias saja timbul karena 
masalah kurs/konversi/metode konsolidasi. 

 

2.4 Analisis Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas perusahaan selama periode tertentu 

dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Informasi tentang arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas dan menilai kebutuhan perusahaan menggunakan arus kas tersebut. Dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. 

 

2.4.1 Pengertian  Laporan Arus Kas 

Menurut Kamus (2000;148) 

 “Analisis arus kas adalah suatu metode analisis ekonomi yang 
memasukan pergerakan kas yang posistif (aliran kas masuk) dan 
pergerakan kas yang negative (aliran kas keluar) yang disebabkan 
oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan relative dari aktivitas 
tersebut termasuk didalamnya metode aliran kas yang terkontrol.” 

 
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;257): 

 “Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang 
penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode 
tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, 
investasi dan pendanaan.” 
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Menurut Eugene F. Bringham dan Joel F. Houston yang dialihbahasakan 

oleh Herman Wibowo (2001;48) : 

 “Laporan arus kas adalah laporan yang menjelaskan dampak 
perubahan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan 
terhadap arus kas selama periode akuntansi.”  

 
 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah 

laporan yang menunjukan perubahan arus kas perusahaan baik dari aktivitas 

operasi, investasi maupun pendanaan. 

  

2.4.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan, dengan 

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 juga untuk menunjukan efek aktivitas investasi dan pendanaan. 

 Apabila digunakan dengan laporan keuangan lainnya, seperti neraca, 

laporan rugi-laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas mempunyai 

kegunaan memberikan informasi untuk : 

1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan 

perusahaan 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. 



 27

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;257), dengan melakukan analisis 

laporan arus kas kita dapat mengetahui : 

1. Kemampuan perusahaan meng”generate” kas, merencanakan, mengontrol 

arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. 

2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih 

perusahaan, termasuk kemampuan membayar deviden di masa yang akan 

datang. 

3. Informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan return dari sumber 

kekayaan perusahaan. 

4. Kemampuan perusahaan untuk memasukan arus kas perusahaan di masa 

yang akan datang. 

5. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

6. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya 

terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

 

2.4.3 Klasifikasi Arus Kas 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2002;2.5-2.7) Laporan arus kas 

melaporkan arus kas selama periode tertentu dan mengklasifikasikan arus kas 

tersebut berdasarkan tiga aktivitas, yaitu : 

1.  Aktivitas Operasi 

 Adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan pada 

umunnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan 

laba atau rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

-    penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

-    penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 

-    pembayaran kepada pemasok barang dan jasa; 

-    pembayaran kas kepada karyawan; 

-  penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan  

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; 
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-  pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika tidak dapat diindentifikasikan secara khusus sebagai bagain 

dari aktivitas pendanaan dan investasi; 

-   penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

2.  Aktivitas Investasi 

  Adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain 

yang tidak termasuk setara kas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi: 

- pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri; 

- penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lain; 

- perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain; 

- uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

- pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

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

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

3. Aktivitas Pendanaan 

 Adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta 

kompisisi modal dan pinjaman perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal 

dari aktivitas pendanaan adalah: 

- penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal saham lainnya; 

- pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan; 

- penerimaan kas dari emisi obligasi pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman 

lainnya; 

- pelunasan pinjaman; 
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- pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi 

saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan 

(finance lease). 

 

Dalam melakukan analisis laporan arus kas terdapat pola analisis yang 

dapat digunakan yaitu analisis laporan arus kas yang dikemukakan oleh Patterns. 

Menurut Patterns laporan arus kas dapat dikelompokan ke dalam delapan kondisi 

berdasarkan aktivitasnya. Kondisi #1 menujukan bahwa arus kas dalam ketiga 

aktivitas bernilai positif yang berarti bahwa adanya kenaikan posisi kas yang 

sangat signifikan. Kondisi #8 menujukan arus kas yang bernilai negative dari 

ketiga aktivitas yang berarti perusahaan banyak bergantung pada pinjaman. 

Kondisi #2 sampai #4 menunjukan arus kas dari aktivitas operasi yang bernilai 

positif . Sedangkan kondisi #5 sampai #7 menujukan keadaan keuangan 

perusahaan dalam jangka panjang dalam keadaan tidak sehat karena arus kas dari 

aktivitas operasi ditutupi dari penjualan aktiva tetap dan pinjaman. Contoh pola 

analisis yang dikemukakan oleh Patterns adalah sebagai berikut :  

 

ANALYSIS OF CASH FOLW STATEMENT : PATTERNS 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

O + + + + - - - - 

I + - + - + - + - 

F + - - + + + - - 

 

Keterangan : 

#1 : Company using cash generated from operations and from sale of assets 

ang financing to build up pile of cash very likuid company possibily 

looking for acquisition. 

#2 : Company using cash flow generated from operations to buy fixed assets 

and to pay down debt or pay owners. 

#3 : Company using cash from operations and from sale of fixed assets to pay 

down debt or to pay owners. 
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#4 : Company using cash from operations and from borrowing (or from 

owner investment) to expand. 

#5 : Company’s operating cash flow problem covered by sale of fixed assets 

and by borrowing or shareholder contributions. 

#6 : Company is growing rapidly but shortfalls in cash flow from operations 

and from purchase of fixed assets finance by long term debt or new 

investment. 

#7 : Company is financing cash flow shortages and payment to debt and/or 

stockholders via sale of fixed assets. 

#8 : Company is using cash reserve to finance operation shortfall and pay 

long term creditor and/or investors.  

 

2.4.4  Pelaporan Arus Kas 

 Terdapat dua metode atau teknik penyusunan arus kas menurut Darsono 

(2004;90) : 

1. Metode Langsung 

Pada metode langsung arus kas disusun berdasarkan buku besar kas 

perusahaan selama satu periode. 

2. Metode Tidak Langsung 

Pada metode ini, arus kas disusun berdasarkan perubahan pada komponen 

neraca. 

 Perbedaan utama metode langsung dan tidak langsung adalah pada laporan 

kegiatan operasi. Pada metode langsung, arus kas operasi disusun berdasarkan 

kelompok-kelompok utama penerimaan kas operasi (pelanggan), dan pembayaran 

kas operasi (pemasok dan karyawan). Sedangkan pada kegiatan pendanaan dan 

investasi, antara metode langsung dan tidak langsung relative sama. 
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Contoh Format Pelaporan Arus Kas : 

Gambar 2.1 

PT.  X 

Laporan Arus Kas  

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 200X 

(Metode Langsung) 

 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi : 
 Penerimaan kas dari pelanggan             xxxx 
 Pembayaran kas untuk pemasok dan karyawan     xxxx 
 Pembayaran untuk biaya-biaya             xxxx 

Kas yang dihasilkan dari operasi      xxxx 
Pembayaran kas untuk biaya bunga      xxxx 
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan     xxxx 

Arus kas sebelum pos luar biasa       xxxx 
Pos luar biasa : 
Arus kas bersih dari aktivitas operasi      xxxx 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi : 
 Penjualan bangunan, mebel dan peralatan kantor    xxxx 
 Pembelian investasi jangka panjang     xxxx 
 Pembelian tanah        xxxx 
Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi     xxxx 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :    
 Penarikan kembali saham       xxxx 
 Pembayaran deviden       xxxx 
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan     xxxx 

 

Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas    xxxx 
Kas dan setara kas pada Awal periode     xxxx 
Kas dan setara kas pada Akhir periode     xxxx 
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Gambar 2.2 

PT. X 

Laporan Arus Kas 

Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 200X 

(Metode Tidak langsung) 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi : 
Laba sebelum Bunga dan Pajak         xxxx 
Penyesuaian Untuk : 
 Depresiasi aktiva tetap                     xxxx 
 Amortisasi Patent                         xxxx 
 Rugi penjualan bangunan                                xxxx 
 Rugi penjualan mebel dan peralatan kantor                  xxxx 

Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja : 
 Kenaikan piutang dagang                                                      xxxx  
 Penurunan persediaan                     xxxx 
 Kenaikan utang wesel                                xxxx 
 Penurunan utang dagang                                          xxxx 
 Kenaikan utang biaya sewa                    xxxx 

Kas yang dihasilkan dari operasi                    xxxx 
Pembayaran kas untuk biaya bunga                    xxxx 
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan                   xxxx 

Arus kas sebelum pos luar biasa         xxxx 
Pos Luar Biasa : 
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi                   xxxx 
 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi : 
 Penjualan bangunan,mebel dan peralatan kantor                     xxxx 
 Pembelian investasi jangka panjang        xxxx 
 Pembelian tanah                                                       xxxx 
Arus kas bersih dari Aktivtas Investasi        xxxx  
 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : 
 Penarikan kembali saham                                                                 xxxx                         
 Pembayaran deviden                     xxxx 
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan                                         xxxx 
 
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas       xxxx 
Kas dan setara kas pada awal periode                               xxxx  
Kas dan setara kas pada akhir periode        xxxx 
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2.5 Estimasi Arus Kas 

 Hal tersulit dalam analisis proyek adalah mengestimasi arus kas yaitu 

pengeluaran untuk investasi dan arus kas masuk bersih setiap tahun setelah proyek 

beroperasi. Banyak variabel terkait dengan estimasi arus kas, dan banyak 

perorangan serta departemen berperan serta dalam proses tersebut. Misalnya 

perkiraan jumlah unit yang terjual dan harga jual pada umumnya dilakukan oleh 

kelompok pemasaran berdasarkan pengetahuan mereka atas elastisitas harga, 

pengaruh iklan, keadaan perekonomian, reaksi para pesaing, dan kecenderungan 

selera pelanggan. 

  Perusahaan sering mengalami kesulitan untuk memprediksi penerimaan 

dan biaya karena menyangkut hal yang sangat kompleks. Jika estimasi arus kas 

yang dilakukan tidak cukup akurat maka akan mengarah pada keputusan yang 

buruk. Akibat yang dapat ditimbulkan antara lain kesulitan untuk membayar 

kewajiban (hutang) yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. 

 Salah satu prinsip dasar yang digunakan perusahaan adalah penggunaan 

arus kas sekarang untuk menilai hasil yang akan datang. Alasan utama 

penggunaan nilai sekarang adalah karena adanya perbedaan nilai antara kekayaan 

yang dimiliki saat ini dengan kekayaan yang dimiliki di masa depan. 

 

    )1(

V
  PV n

r
n+

=  

Dimana : 

PV   adalah nilai sekarang dari aktiva atau kekayaan pada tahun ke-n; 

V     adalah jumlah nilai yang akan dimiliki; 

r      adalah tingkat diskonto; 

n      adalah periode ke-n 

 Dengan rumus tersebut kita dapat mengetahui berapa besar jumlah arus 

kas yang dimiliki oleh perusahaan pada saat sekarang maupun periode yang akan 

datang.  
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2.6 Manfaat Analisis Laporan Arus Kas Untuk Memprediksi Arus Kas di 

Masa Depan 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas perusahaan selama periode tertentu 

dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Informasi tentang arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas dan menilai kebutuhan perusahaan menggunakan arus kas tersebut. Dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. 

 Dengan melakukan analisis laporan arus kas, perusahaan dapat 

memprediksi arus kas yang diperoleh di masa depan. Prediksi arus kas yang 

dilakukan salah satunya bermanfaat untuk menyusun anggaran kebutuhan 

perusahaan di masa depan. 

 


