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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertiaan Evaluasi 

Setiap perusahaan asuransi memerlukan alat bantu yang berfungsi dalam 

mengarahkan, mengendalikan, dan melindungi perusahaannya, dalam hal ini 

pimpinan memerlukan alat melalui analisis rasio keuangan dalam mengelola 

risiko solvabilitas perusahaan. Dalam hal tersebut diharapkan dapat mengarahkan 

manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian evaluasi yaitu: 

“Evaluasi = Memberikan nilainya”. 

Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan analisis 

laporan keuangan dapat memberi nilai dari laporan keuangan itu sendiri terhadap 

tercapainya tujuan perusahaan yaitu mengelola risiko solvabilitas perusahaan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Secara umum Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu, kinerja perusahaan, perubahan 

ekuitas, dan arus kas yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode 

akuntansi dari suatu kesatuan usaha. 

Definisi Laporan Keuangan yang terdapat dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2004:2) pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan paragraf 07 : 

“ Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 
dapat disajikan dalam berbagi cara seperti misalnya, sebagai laporan 
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arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain secara 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan perubahan harga”. 

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk 

memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan, sebagaimana terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:2-3) 

pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 02, 

tentang pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu : 

(a) Investor 

 Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka memerlukan 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 dividen. 

(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. 

(c) Pemberi pinjaman 

 Pemberi pinjaman tertarik dengan informsi keuangan yang memugkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

(d) Pemasok dan. kreditor usaha lainnya 



 

 

 

12 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah terhutang akan dibayar 

pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek dari pada 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 terlibat dalam perjanjian jangka panjang, atau 

tergantung pada perusahaan. 

(f) Pemerintah 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi suber daya dan karena itu  berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan dan mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar 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. 

Agar pembaca laporan keuangan tadi memperoleh gambaran yang jelas, 

maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi 

yang lazim. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI). 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan 

biasanya terdiri dari : 
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a. Neraca (Balance Sheets), yaitu laporan yang menunjukan keadaan keuangan 

atau posisi keuangan  suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 

b. Laporan rugi laba (Income Statements), yaitu laporan yang menunjukan hasil 

usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi, atau laporan yang 

menyajikan kinerja suatu kesatuan usaha dalam suatu periode akuntansi. 

c. Laporan perubahan modal (Statement of Change in Equity), yaitu laporan 

yang menunjukan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal 

periode menjadi jumlah modal pada akhir periode, atau laporan yang 

menyajikan perubahan ekuitas pemegang saham dari suatu kesatuan usaha 

dalam satu periode akuntansi. 

d. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows), yaitu laporan yang menyajikan 

perubahan kas dan setara kas dari satu kesatauan dalam suatu periode 

akuntansi. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan ( Notes to The Financial Statement ) 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) 

dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 

sampai 14 adalah : 

1. Menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perubahan yang bermanfaat bagi sejumlah besarnya 

pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan Keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagaian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi angka yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak menyediakan informasi 

non keuangan. 
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3. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian, 

keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan menahan atau menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. 

Dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

dapat memberikan informasi tentang kekayaan dan kewajiban serta bagaimana 

manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan 

aktivitasnya untuk mencapai tujuan perusahaan selama periode tertentu, sehingga 

para pemakai laporan keuangan yaitu yang mempunyai hubungan dengan 

perusahaan dapat mengambil keputusan mengenai hubungan mereka tersebut.  

 

2.2.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan keuangan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut S. Munawir 

(1995:6) menyatakan bahwa : 

“ Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai 
suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang 
menyerupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat 
(recorded Fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam 
akuntansi (Accounting Convensional Postulate), pendapat pribadi 
(Personal Judgment)”. 

a. Fakta yang telah dicatat (Recorded Fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun 

yang disimpan dibank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang 

maupun aktiva tetap yang memiliki perusahaan. 

b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi (Accounting 

Convensional Postulate) 
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Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim 

(Genaral Accepted Principles) hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pencatatan (expediensi) atau untuk keseragaman. 

c. Pendapat pribadi (Personal Judgement) 

Maksudnya bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-

konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi 

standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan 

dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntan atau manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut diatas, 

laporan keuangan itu mempunyai beberapa 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. Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukan nilai likuidasi atau realisasi dimana di dalam interim report ini 

terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) yang 

dilakukan oleh akuntansi atau manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan nilai 

standar yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat 

berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan 

berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis 

harga perolehannya dan pengurangan dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut 

akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan 

keuanagn hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama 

dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 
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3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli 

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang 

dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukan atau mencerminkan unit 

yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga 

jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

Jadi suatu analisis dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa 

membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh 

kesimpulan yang keliru (misleading). 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan karena faktor-faktor tersebut 

tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang (dikuantisir) misalnya reputasi dan 

prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat dipenuhi atau 

adanya kontrak-kontrak pembeli maupun penjualan yang telah disetujui, 

kemampuan serta integritas manajernya dan sebagainya. 

 

2.2.4 Bentuk Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07 tentang bentuk laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputu neraca, laporan 
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang  disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebgai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 
industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 
harga “. 

Dari pernyataan di atas maka dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
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1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca dalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang dan modal dari suatu 

perusahaan pada periode tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukan 

posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu 

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

kalender. Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman diantara 

perusahaan tergantung dari tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk 

neraca yang umum digunakan adalah : 

a. Bentuk Skontro (Account Form) 

Dimana semua aktiva tercantum disebelah kiri/debit dan hutang tercantum 

disebelah kanan/kredit. 

b. Bentuk Vertikal 

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian atas yang selanjutnya 

diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. 

c. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi laporan 

keuangan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang 

dikehendaki nampak jelas misalnya besarnya modal kerja netto (net 

working capital). 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan dalam periode 

tertentu. Bentuk dari laporan keuangan laba rugi yang biasa digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Bentuk Single Step 

Yaitu dengan menggabungkan penghasilan menjadi kelompok dan semua 

biaya dalam suatu kelompok, sehingga laba rugi bersih hanya memerlukan 

suatu langkah yaitu mengurangkan total biaya dengan total penghasilan. 

b. Bentuk Multiple Step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti yaitu : 
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1. Bagian pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan jasa) 

diikuti dengan harga pokok barang yang dijual sehingga diperoleh 

laba kotor. 

2. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari 

biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi (operasional 

expense). 

3. Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh diluar usaha 

pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi diluar 

usaha pokok perusahaan (non operating, financial income dan 

expense). 

4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi insidentil (exstra ordinary 

gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak 

pendapatan. 

Bentuk multiple step ini merupakan prinsip-prinsip yang umum diterapkan 

dalam menyusun Laba Rugi. 

3. Laporan arus kas 

Menggambarkan jumlah arus masuk (penerimaan kas) dan jumlah kas keluar 

(pembayaran atau pengeluaran kas) dalam suatu periode tertentu yang 

diklasifikasikan dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. 

4. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skeduldan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 
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2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Informasi ini akan lebih berarti apabila dilakukan analisis terhadap data-data yang 

ada di dalam laporan keuangan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi (2003:21) mengemukakan 

bahwa : 

“ Analisis keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan risiko 
perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan dan risiko 
bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan 
keuangan atau mengalami kebangkrutan“. 

Menurut Bambang Riyanto (2002:327) tentang arti pentingnya analisis 

laporan finansiil mengemukakan : 

“Menghubungkan elemen-elemen dari berbagai aktiva yang satu 
dengan yang lainnya, elemen-elemen dari berbagai pasiva dalam 
neraca pada suatu saat tertentu akan dapat diperoleh banyak 
gambaran mengenai posisi atau keadaan finansial suatu perusahaan”. 

Sedangkan pengertian analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2004:190) : 

“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 pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa : 

1. Analisis keuangan dilakukan untuk mengukur hubungan antara pos-pos 

laporan keuangan, dimana pos-pos yang diukur adalah pos-pos yang 

mempunyai hubungan signifikan atau mempunyai makna. 
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2. Analisis keuangan diukur dengan cara menghubungkan elemen-elemen pada 

pos-pos keuangan.  

3. Analisis keuangan bermanfaat dalam melihat prospek dan risiko suatu 

perusahaan pada periode tertentu, sehingga dapat mengetahui arah 

perkembangan finansiil atau kondisi keuangan. 

Mengadakan analisis hubungan dari berbagi pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk menginterprestasikan kondisi keuangan 

dan hasil usaha dari suatu perusahaan.  

Rasio menghubungkan suatu hubungan perimbangan (mathematical 

relationship) antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan 

menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini akan dapat menjelaskan baik 

buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding. 

Untuk lebih menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan, dapat 

dilihat melalui gambar 2.1 mengenai konversi data menjadi informasi dan gambar 

2.2 mengenai proses memaksimasi informasi dari laporan keuangan di bawah 

berikut :  

Gambar 2.1 Konversi Data Menjadi Informasi 

Output
Informasi yang Berguna untuk 

Pengambilan Keputusan

INPUT
Laporan keuangan

Data Lain

Metode dan Teknik Analisis 
Laporan Keuangan

 

Sumber : Sofyan Syafri Hararap (2004,191)  
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Gambar 2.2 Proses Memaksimasi Informasi dari Laporan Keuangan 

Informasi yang lebih luas informasi yang saling membenarkan informasi lainnya (inter 
related information ) yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan

Laporan Keuangan

Teknik dan Metode Analisis Laporan Keuangan

Sumber : Sofyan Syafri Hararap (2004,192) 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan 

analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:195-197) adalah 

sebagai berikut : 

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

terdapat dalam laporan keuangan biasa. 

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

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

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

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

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

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

peningkatan (rating). 



 

 

 

22 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain : 

1) Dapat menilai prestasi perusahaan. 

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu : 

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

b. Hasil usaha perusahaan (Hasil dan Biaya). 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas 

e. Aktivitas 

f. Rentabilitas atau Profitabilitas 

g. Indikator Pasar Modal 

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

5) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situai dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

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

yang akan datang. 

 

2.3.3 Keterbatasan  dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Keterbatasan analisis laporan keuangan harus memperhatikan keterbatasan 

laporan sebagai yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:201-202) 

berikut : 
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1. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan lapoaran atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

sebagai laporan mengenai keadaan saat ini, karenanya akuntansi tidak hanya 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran 

pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. 

3. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan untuk dapat digunakan semua 

pihak. Sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakai yang 

sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan. 

4. Proses penyusunan laporan keuanagn tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan 

yang ada yang sama-sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan angka 

laba maupun aset. 

5. Akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kelayakan laporan keuangan. Batasan terhadap istilah dan jumlahnya 

agak kabur. 

6. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila 

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Dalam keadaan lain disebutkan jika 

ada indikasi rugi maka harus dicatat tetapi jika ada indikasi laba tidak boleh 

dicatat. Sehingga ada holding gain yang tidak diungkapkan. 

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

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

dari informasi dilaporkan. 
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8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Namun bisa saja informasi kuantitatif 

dapat gambaran atau indikasi informasi kuantitatif. 

9. Perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada akan tetapi hal ini tidak tergambar 

dalam laporan keuangan. 

Menurut Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi (2003:91), meskipun 

analisis laporan keuangan sangat bermanfaat, tetapi ada beberpa keterbatasan 

yang perlu diperhatikan : 

1. Data yang dicatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan mendasarkan pada 

harga perolehan (historical cost). Metode harga perolehan dipakai oleh 

akuntansi karena metode tersebut dinilai paling obyektif dibanding metode 

lain seperti metode harga pasar atau harga pengganti saat ini (current 

replacement cost). Metode akuntansi juga mendasarkan pada metode akrual 

yang berusaha mempertemukan pendapatan dengan biaya-biaya yang 

berkaitan dengan usaha memperoleh pendapatan tersebut. Metode semacam 

ini tidak memperhatikan kapan muncul atau keluarnya kas. Dalam jangka 

pendek, antara metode kas dengan metode akrual barangkali tidak 

menghasilkan informasi yang sama. 

2. Penyusunan laporan keuangan juga didasarkan pada beberapa alternatif 

metode akuntansi (misal metode FIFO, LIFO, rata-rata persediaan). Dua 

perusahaan yang mempunyai kondisi yang sama, mungkin akan memberikan 

informasi yang berbeda karena perbedaan metode akuntansi. 

3. Banyak perusahaan yang mempunyai beberapa divisi atau anak perusahaan 

yang bergerak pada beberapa bidang usaha (industri). Untuk peusahaan 

semacam ini , analis akan kesulitan memilih pembandingnya karena 

perusahaan tersebut bergerak  pada beberapa industri. Juga data-data divisi 

untuk mengetahui prestasi divisi biasanya tidak lengkap dilaporkan, sehingga 



 

 

 

25 

analis akan mengalami kesulitan menganalisis prestasi divisi-divisi dalam 

perusahaan. 

4. Inflasi atau deflasi akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang 

berkaitan dengan rekening-rekening jangka panjang seperti investasi jangka 

panjang. Laporan keuangan yang menggunakan harga perolehan akan selalu 

cenderung lebih rendah melaporkan data-data laporan keuangan. 

5. Rata-rata industri merupakan rata-rata perusahaan yang ada dalam industri. 

Ada beberapa perusahaan yang tidak bagus yang dipakai juga untuk 

perhitungan rata-rata industri. Juga rata-rata industri bukan merupakan standar 

yang selalu baik, yang seharusnya diikuti oleh perusahaan karena rata-rata 

industri hanya rata-rata perusahaan di industri. Perusahaan yang ingin sukses 

biasanya harus berada di atas rata-rata industri ,bukannya sama dengan rata-

rata industri. Angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri juga 

tidak selalu berarti jelek. Ada banyak pertimbangan yang harus 

dipertimbangkan sebelum menentukan baik-buruknya suatu angka. 

Dalam analisis laporan keuangan terdapat kelemahan-kelemahan seperti 

yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:203) berikut : 

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

kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari 

analisis itu tidak salah. 

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

suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, 

situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan 

budaya masyarakat. 

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

kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 
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4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat 

beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka 

misalnya : 

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

mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena 

masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi (2003:70) mengemukakan 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan yaitu : 

1. Dalam analisis, analis juga harus mengidentifikasi adanya trend-trend tertentu 

dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan lina atu enem tahun 

barang kali bisa digunakan untuk melihat munculnya trend tertentu. 

2. Angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu 

diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya angka 

yang dicapai oleh perusahaan. Rata-rata industri bisa dan biasa dipakai 

sebagai pembanding. Meskipun nagka rata-rata industri ini barangkali bukan 

merupakan pembanding yang paling tepat karena beberapa hal, misal karena 

perbedaan karakteristik rata-rata perusahaan dalam industri dengan 

perusahaan tersebut. Tetapi rata-rata industri tetap bisa dipakai untuk 

perbandingan. Alternatif lain apabila rata-rata industri tidak ada adalah  

dengan membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Perusahaan yang menjadi pembanding bisa jadi perusahaan yang menjadi 

leader dalam industri. 

3. Dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan 

dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pernyataan-pernyataan yang 

melengkapi laporan keuangan, seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi 

rencana ekspansi atau restrukturisasi, merupakan bagian integral yang harus 

dimasukan dalam analisis. 
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4. Analisis barangkali akan memerlukan informasi lain. Kadangkala semua 

informasi yang diperlukan bisa diperoleh melalui analisis mendalam laporan 

keuangan. Kadangkala informasi tambahan di luar laporan keuangan 

diperlukan. Informasi tambahan itu bisa memberikan analisis yang lebih tajam 

lagi. Sebagai contoh, analisis penurunan penjualan bila disertai dengan 

analisis perkembangan market share akan memberi pandangan baru kenapa 

penjualan bisa menurun. 

Ada dua metode analisis yang dapat digunakan oleh penganalisis laporan 

keuangan yaitu : 

1. Analisis Horizontal (Dinamis) 

Yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan beberapa 

periode atau beberapa saat sehingga diketahui perkembangannya. 

2. Analisis Vertikal (Statis) 

Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya untuk meliputi satu 

periode saja, hanya memperbandingkan antara pos-pos yang satu dengan yang 

lainnya dalam laporan keuangan atau hasil operasi saat itu. 

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. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam presentasi (trend percentage analysis) adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan 

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

3. Laporan dengan persentasi perkomponen (common size statement) adalah 

suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 
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permodalannya dan kompsisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis laporan arus kas (cash flow statement analysis) adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau unutk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam  neraca atau laporan 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-perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis break even adalah suatu analisis menentukan tingkat penjualan yang 

harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan semuanya 

merupakan permulaan dari proses yang dipergunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan adan setiap metode mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat 

agar dapat dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

2.4     Rasio  

2.4.1  Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi (2003:75) mengemukakan 

bahwa : 
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“ Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-
gabungkan angka-angka di dalam atau antara rugi-laba dan neraca. 
Dengan cara semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran 
akan hilang. Rasio-rasio keuangan menghilangkan pengaruh ukuran 
dan membuat ukuran bukan dalam angka absolut, tetapi dalam 
angka relatif”. 

 Sedangkan pengertian rasio keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:297) : 

“ Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 
perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lain-nya 
yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). 
Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang 
menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lain-nya. 
Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat 
hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan 
rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan 
memberikan penilaian”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rasio keuangan erat hubungannya dengan pos-pos laporan keuangan.  

2. Rasio keuangan diperoleh dengan cara membandingkan dua atau lebih pos-

pos laporan keuangan yang mempuyai hubungan yang relevan dan signifikan 

(berarti), dengan maksud memperoleh informasi atau memberikan suatu 

penilaian. 

3. Rasio keuangan menghilangkan pengaruh ukuran. 

 

2.4.2  Keunggulan dan keterbatasan Analisis Rasio 

 Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan teknik analisis lainnya, 

seperti yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:298) : 

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

dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 



 

 

 

30 

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

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisir size perusahaan. 

6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time series”. 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

Selain mengemukakan keunggulan analisis rasio, Syafri Harahap juga 

mengemukakan beberapa keterbatasan analisis rasio (2004:298-299) : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini seperti : 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghubungkan rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

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

dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 
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2.4.3  Jenis Rasio 

 Jenis-jenis rasio yang diambil dari beberapa buku umumnya sama, yaitu 

terdiri dari : 

1. Rasio Likuiditas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan 

utang lancar. 

2. Rasio Solvabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Rasio ini 

mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian 

memfokuskan pada sisi kanan neraca. 

3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio. 

4. Rasio Leverage, menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh modal (equity). 

5. Rasio Aktivitas, menggamberkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainya. 

6. Rasio Pertumbuhan (Growth), menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-

pos perusahaan dari tahun ke tahun. 
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7. Penilaian Pasar (Market Based Ratio), merupakan rasio yang lazim dan yang 

khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkansituasi/keadaan 

prestasi perusahaan di pasar modal. 

8. Rasio Produktivitas, menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau 

kegiatan yang dinilai, misalnya rasio karyawan atas penjualan.  

 

2.5 Risiko 

2.5.1 Pengertian Risiko 

Dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti dihadapkan pada berbagai 

macam risiko. Pengelolaan risiko yang baik dapat meminimalkan risiko buruk 

yang mungkin terjadi, bahkan dapat hilang sama sekali. 

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mencapai 

keuntungan atau menderita kerugian. Pada lingkungan industri masalah risiko 

yang dihadapi biasanya berupa risiko usaha (business risk). Risiko usaha 

merupakan risiko-risiko yang erat hubungannya dengan seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan, akibat diambilnya suatu kebijakan. Kebijakan yang 

diambil dapat berakibat baik dan juga dapat berakibat buruk bagi perusahaan, 

sehingga mau tidak mau perusahaan harus siap menanggung berbagai risiko dan 

dampak yang mungkin muncul akibat kebijakan tersebut. 
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2.5.2 Jenis Risiko 

Sumber-sumber dan tipe-tipe risiko : 

Tabel 2.1  

Sumber Risiko 

Sumber Contoh risiko yang timbul

Internasional Ketidakstabilan pemerintah lokal (setempat)
Ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat
Pengambilalihan perusahaan oleh pemerintah setempat
Risiko perubahan kurs mata uang
Resesi dunia

Domestik Resesi
Inflasi atau deflasi
Perubahan tingkat bunga
Perubahan demografis
Perubahan kebijakan dalam negri
Perubahan politik dalam negri

Industri Perubahan teknologi
Persaingan
Perubahan kekuatan tawar menawar dalam industri
(misal, pembeli semakin kuat)
Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan industri

Perusahaan Perubahan manajemen
Perubahan strategi
Risiko terkena bencana (seperti kebakaran)
Risiko terkena tuntutan hukum  

          Sumber : Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi (2003,199)  

Meskipun risiko-risiko di atas secara langsung atau tidak langsung akan 

mempengaruhi perusahaan, tetapi perusahaan harus memperhatikan risiko-risiko 

yang mempunyai konsekuensi keuangan perusahaan. 

 Tabel di bawah ini menggambarkan kegiatan-kegiatan perusahaan dan 

kaitannya dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya 

dengan kas. Oleh karena itu analisis aliran kas sering dipakai sebagai alat analisis 

untuk melihat kemampuan perusahaan sekaligus untuk menganalisis risiko 

perusahaan. Perusahaan kadang-kadang mengalami kebangkrutan atau tidak bisa 

membayar kewajiban-kewajibannya karena tidak mempunyai kas yang cukup, 
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meskipun perusahaan tersebut cukup menguntungkan. Laporan aliran kas akan 

melengkapi analisis risiko disamping analisis rasio. 

Tabel 2.2  
Kegiatan Perusahaan dan Aliran Kas yang Dihasilkan atau Dibutuhkan 

 

Kegiatan 
Perusahaan

Kemampuan perusahaan 
menghasilkan kas

Kebutuhan yang 
menggunakan kas

Analisis yang digunakan

Operasi Profitabilitas perusahaan Kebutuhan modal kerja Likuidasi Jangka Pendek

Investasi Penjualan aset perusahaan Kebutuhan investasi Likuidasi Jangka Panjang
pada aktiva baru

Pendanaan Kapasitas meminjam Membayar hutang dengan Likuidasi Jangka Panjang
bunga dan kewajiban lainnya  

Sumber : Sofyan Syafri Hararap (2004)  

Analisis risiko biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis risiko 

jangka pendek (short term liquidity risk) dan analisis risiko jangka panjang (long 

term liquidity risk). Analisis risiko jangka pendek memfokuskan pada 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu 

tahun), sedangkan jangka panjang memfokuskan pada kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya (lebih dari satu tahun). 

 Risiko pada perusahaan asuransi sedikit berbeda dengan perusahaan 

pada umumnya, karena perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjadikan 

risiko sebagai “ladang bisnisnya”. Oleh karena itu fungsi pengelolaan risiko 

adalah jantung dari sebuah perusahaan asuransi. 

 Pada perusahaan asuransi, perusahaan membagi risiko menjadi dua 

kelompok besar, yaitu : 

1. Risiko teknis, adalah risiko yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan 

perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung 

atas objek yang diasuransikan. 

2. Risiko keuangan. Risiko keuangan dalam perusahaan asuransi dapat berupa : 
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a. Risiko likuiditas, berkaitan dengan tidak tersedianya dana yang cukup 

untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

b. Risiko investasi, berkaitan dengan risiko-risiko yang umumnya terjadi 

pada penempatan dana untuk tujuan investasi, seperti risiko fluktuasi nilai 

tukar mata uang, perubahan suku bunga, fluktuasi harga saham di bursa. 

c. Risiko solvabilitas, berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi tingkat solvabilitas perusahaan yang sering disebut tingkat 

RBC (Risk Based Capital) seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan 

pemerintah yang tertuang dalam keputusan mentri keuangan No. 

424/KMK.06/2003 dapat berakibat dihentikannya kegiatan operasi 

perusahaan. 

Tabel 2.3  

Skema Analisis Risiko 

Likuidasi jangka pendek Kemampuan Kebutuhan

Rasio Lancar Aktiva lancar Hutang lancar

Rasio Cepat Aktiva lancar persediaan Hutang lancar

Rasio Aliran kas operasional Aliran kas dari operasi Hutang lancar
terhadap Hutang Lancar

Analisis rasio Perputaran piutang Perputaran hutang

Aktivitas modal kerja dagang dan persediaan Dagang

 Sumber : Sofyan Syafri Hararap (2004) 

 

2.6 Solvabilitas 

2.6.1 Pengertian Solvabilitas  

Definisi solvabilitas menurut Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi 

(2003:81) adalah : 

“Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 
panjangnya.” 
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Definisi solvabilitas menurut Bambang Riyanto (2002:32) dalam bukunya 

yang berjudul Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan adalah : 

“Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya 
perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi.” 

Sedangkan definisi solvabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:303) : 

“Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-
kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.” 

Dari ketiga pengertian di atas jelas bahwa pengertian solvabilitas adalah 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat perusahaan tersebut 

dilikuidasi. Di sini persoalannya adalah apabila suatu perusahaan itu dilikuidasi, 

apakah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi 

semua utang-utangnya ? 

Perusahaan dikatakan solvabel  berarti bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-

utangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya 

lebih besar dibandingkan total asetnya 

 Solvabilitas perusahaan dapat dilihat dari neracanya. Tetapi yang menjadi 

soal adalah neraca yang mana yang diambil, apakah neraca likuidasi ataukah 

neraca yang menggambarkan nilai sebenarnya dari perusahaan yang dalam 

keadaan usaha atau operasi ?. Sebenarnya apabila didasarkan kepada neraca 

likuidasi ini juga tidak salah, karena kita dalam menentukan solvabilitas 

kebanyakan didasarkan kepada nilai penjualan atau nilai likuidasi dari aktiva 

(liquidating value). Dengan demikian masalah solvabilitas di sini pada sudut 

pandang likuidasi. Tetapi apabila kita mendasarkan pada sudut pandang 

kontinuitas dan komplementaritas dari perusahaan, dalam menentukan tingkat 

solvabilitas perusahaan tidak mendasarkan pada nilai likuidasi atau nilai penjualan 
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dari aktiva, melainkan didasarkan kepada nilai yang sebenarnya dari aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam keadaan operasi (going concern value). 

 Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan 

jumlah aktiva (total assets) di satu pihak dengan jumlah utang (baik jangka 

pendek maupun jangka panjang) dilain pihak. Cara lain dapat digunakan untuk 

mengukur solvabilitas ialah dengan membandingkan modal sendiri (net worth) 

yang ini merupakan kelebihan nilai (excess value) dari aktiva di atas utang di satu 

pihak dengan jumlah utang di lain pihak. Dalam menghitung solvabilitas tidak 

turut diperhitungkan aktiva immaterill (intangible assets). Angka perbandingan 

tersebut dapat dinyatakan dalam “ratio” atau dalam “persentase”. 

 Oleh karena solvabilitas itu adalah angka perbandingan antara jumlah 

aktiva dengan jumlah utang, maka setiap penambahan jumlah utang akan 

menurunkan tingkat solvabilitasnya. Apabila jumlah utang bertambah, jumlah dari 

“excess valuenya” dalam angka absolut adalah tetap, karena bertambahnya utang 

disertai dengan bertambahnya aktiva, tetapi dalam angka relatif atau dalam 

persentasenya adalah makin kecil.  

 

2.6.2 Rasio-rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan 

dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Rasio ini mengukur likuiditas 

jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan 

neraca. 
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Rasio-rasio yang dapat digunakan mengukur solvabilitas antara lain 

tampak pada tabel 2.4 di bawah ini : 

Tabel 2.4  
Rasio-rasio Solvabilitas 

Metode Perhitungan

a.Total debt to Equity Utang Lancar + Utang Jangka Panjang Bagian dari setiap rupiah modal 
ratio Jumlah Modal Sendiri sendiri yang dijadikan jaminan 

unutk keseluruhan utang.

b.Total debt to total Utang Lancar + Utang Jagka Panjang Beberapa bagian dari keseluruhan
Capital Assets Jumlah Modal/Aktiva kebutuhan dana yang dibelanjai 

dengan utang

c. Long term debt to Utang Jangka Panjang Bagian dari setiap rupiah modal 
equity ratio Modal Sendiri sendiri dijadikan jaminan untuk 

utang jangka panjang

d.Tangible assets debt Jumlah Aktiva - Intangibles - Utg. Lancar Besarnya aktiva tetap tangible 
coverage Utang Jangka Panjang yang digunakan untuk menjamin

utang jangka panjang setiap 
rupiahnya

e.Time interest earned                         EBIT                       Besarnya jaminan keuntungan 
ratio Bunga Utang Jangka Panjang untuk membayar bunga utang 

jangka panjang

Rasio Interprestasi

 Sumber : Sofyan Syafri Hararap (2004) 

 

2.7 Perusahaan Asuransi 

2.7.1 Asuransi 

 Seperti kita ketahui salah satu cara penanggulangan risiko adalah 

dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Cara ini 

dianggap sebagai metode yang paling penting dalam upaya menanggulangi risiko. 

Karenanya banyak orang yang berpendapat bahwa manajemen risiko sama dengan 

asuransi. Padahal keadaaan yang sebenarnya tidaklah demikian.  

 Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, 

tertanggung dan penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, 
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bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin 

akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu 

akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat / kapan terjadinya. 

Sebagai kontraprestasinya si tertanggung di wajibkan membayar sejumlah uang 

kepada si penanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan, 

yang biasa disebut "premi". 

 Ditinjau dari beberapa sudut, maka asuransi mempunyai tujuan dan 

teknik pemecahan yang bermacam-macam, antara lain: 

a. Dari segi Ekonomi, maka : 

 Tujuannya adalah mengurangi ketidak pastian dari hasil usaha yang 

dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

atau mencapai tujuan. Dalam tekniknya dengan cara mengalihkan risiko pada 

pihak lain dan pihak lain mengkombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar, 

sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya 

kerugian.         

b. Dari segi Hukum, maka : 

 Tujuannya adalah memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu obyek 

atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Dalam tekniknya melalui 

pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi 

(polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.           

c. Dari segi Tata Niaga, maka : 

  Tujuannya adalah membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta 

program asuransi. Dalam tekniknya dengan memindahkan risiko dari individu / 

perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko 

(perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi 

yang ditanganinya.         

d. Dari segi Kemasyarakatan, maka : 

   Tujuannya adalah menanggung kerugian secara bersama-sama antar 

semua peserta program asuransi. Dalam tekniknya, semua anggota kelompok 
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(kelompok anggota) program asuransi memberikan kontribusinya (berupa premi) 

untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang / beberapa orang 

anggotanya. 

e. Dari segi Matematis, maka : 

   Tujuannya adalah meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko 

dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta 

(sekelompok peserta) program asuransi. Dalam tekniknya dengan cara 

menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan ("Probability 

Theory"), yang dilakukan oleh aktuaris maupun oleh underwriter. 

 

2.7.2 Batas Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi 

 Dewasa ini, istilah Risk Based Capital (singkatnya RBC) telah menjadi 

penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran keamanan finansial atau 

kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi. Regulasi pemerintah berdasarkan 

RBC mengenai kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi diluncurkan ke industri 

asuransi di Indonesia oleh Pemerintah setempat di tahun 1999. Beberapa 

perusahaan asuransi sekarang telah berada dibawah pengawasan khusus 

Pemerintah karena rasio kesehatan RBC mereka tidak memenuhi ketentuan 

minimum Pemerintah.  

 Perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia harus melaporkan rasio 

kesehatan RBC mereka ke Pemerintah secara kwartalan, dan ketentuan minimum 

yang ada sekarang bagi rasio tersebut adalah 120%, satu peningkatan sejak 

ketentuan minimum rasio tersebut dikenalkan sebesar 15% di tahun 1999. 
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Cara perhitungan batas tingkat solvabilitas : 

Tabel 2.5  
Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 

Uraian Jumlah 

1. Kekayaan Yang Diperkenankan xxx 

2. Kewajiban xxx 

3. Tingkat Solvabilitas (1-2) xxx 

4. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 

    (BTSM, atau disebut juga RBC) 

xxx 

5. Kelebihan (kekurangan) Batas  

    Tingkat Solvabilitas (3-4)    

xxx 

6. Rasio Pencapaian (dalam %) (3:4) xxx 

Sumber : Darul Dimasqy (2001) 

 

    

 

 

 


