
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Analisis 

 Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu : 

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

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

 

2. Menurut Kamus Akuntansi (2000:48) 

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

penilaian secara kritis terhadap suatu masalah kemudian menguraikan atau 

menginterpretasikan hasil penilaian tersebut untuk pengambilan keputusan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut Arens (2000:7), definisi akuntansi adalah : 

“Accounting is the process of recording, classifying and summarizing of 

economical event in logical manner for the purpose of providing 

financial information for decision making.” 

8 
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 Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi di identifikasi berbagai transaksi 

atas peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan 

melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-

transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang 

relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya mampu memberikan 

gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil perusahaan dalam 

suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

 Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

atas kegiatan usaha yang telah dipercayakan kepada pimpinan tersebut. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut S.S. Harahap (2004:105) adalah: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu” 

Pengertian  laporan keuangan menurut IAI (2002:2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 
atau laporan arus dana), catatan dari laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan” 
 
Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan 

ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi 

selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. 
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2.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dari 

laporan keuangan berguna bagi para pemakai. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok menurut IAI (2002:7) yaitu: 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya 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 sebenarnya dimasukan 

dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau 

masa depan (predicting), menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi 

mereka di masa lalu (confirmatory). 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. 

3. Keandalan  

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

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan mencatat, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulen atau jujur (faithful representation) dari yang 
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seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan 

tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu 

(netralitas). Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan 

keadaan tertentu, maka ketidakpastian tersebut harus diakui dengan 

mengungkapkan hakekat dan tingkatannya dengan menggunakan 

pertimbangan sehat (prudence). 

Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya 

(kelengkapan). Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan dapat 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. 

4. Dapat diperbandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh 

karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk 

perusahaan yang berbeda. 

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2002:4) adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai dalam pengambilan keputusan ini 

meliputi investor, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, karyawan, 

masyarakat, dan shareholders (para pemegang saham). 
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  Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian 

dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 

yang dilakukan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kepastian perusahaan dalam 

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

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan-tujuan tersebut memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi mereka, karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewarship), atas pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan atau disebut juga Business Stakeholders yaitu meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor 

usaha lainnya, shareholders, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, 

karyawan, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 
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Pemakai laporan keuangan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty 

(2002:4) meliputi : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko 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 dividen. 

2. Kreditor (Pemberi pinjaman) 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

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. 

4. Shareholder’s (Para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan 

penambahan modal untuk business plan selanjutnya. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 
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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. 

      7 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 penilaian 

dan kesempatan kerja. 

8. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. 

 

2.2.5 Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan 

termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, neraca mempunyai tiga 

unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:17), masing-masing 

unsur tersebut dapat disubklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Aktiva 

Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat 

ekonomi bagi perusahaan di masa datang. Aktiva dapat 

disubklasifikasikan lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi, yaitu : 

a) Aktiva lancar 

Aktiva lancar yaitu aktiva yang manfaat ekonomisnya diharapkan 

akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus 

operasi normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, 

dan persekot biaya. 

b) Investasi jangka panjang 

Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

c) Aktiva tetap 

Aktiva tetap yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu 

tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gudang, kendaraan, mesin, serta peralatan. 

d) Aktiva tidak berwujud 

Aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

misalnya patent, goodwill, royalty, copyright, trade name, 

franchise dan licensi. 

e) Aktiva lain-lain 

Aktiva lain-lain yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu dari empat sub klasifikasi tersebut, misalnya 
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beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman 

karyawan. 

2) Kewajiban (hutang) 

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dapat 

disubklasifikasikan lebih lanjut menjadi sub-klasifikasi, yaitu: 

a) Kewajiban lancar 

Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka 

waktu satu tahun atau kurang. Termasuk dalam kategori 

kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji 

dan upah, utang pajak dan utang biaya atau beban lainnya yang 

belum dibayar. 

b) Kewajiban jangka panjang 

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang 

penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar 

dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) 

dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam 

kategori kewajiban ini misalnya utang obligasi, utang hipotik, 

utang bank atau kredit investasi. 

c) Kewajiban lain-lain 

Kewajiban lain-lain yaitu kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu sub-klasifikasi tersebut, 

misalnya utang kepada para pemegang saham. 

3) Ekuitas 

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur 
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ekuitas ini dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub-

klasifikasi, yaitu: 

a) Ekuitas yang berasal dari setoran para 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). 

 

2. Laporan Laba Rugi 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:20), untuk dapat 

menggambarkan informasi mengenai potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja), laporan laba rugi 

mempunyai dua unsur, yaitu: 

1) Penghasilan (Income) 

Yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk 

pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan beban (yang 

menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi 

pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disubklasifikasikan 

menjadi:   

a) Pendapatan (Revenues) 

Yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang 

biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti 

misalnya penjualan barang dagang, penghasilan jasa (fees), 

pendapatan bunga, pendapatan deviden, royalties, dan sewa. 

b) Keuntungan (Gains) 

Yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin 

timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan 

yang rutin misalnya gain yang timbul dalam pengalihan aktiva 

lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 
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2)  Beban (Expenses) 

Yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus 

keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang menyebabkan 

penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada 

pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disubklasifikasikan 

menjadi:  

a) Beban  

Yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

(yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva 

seperti kas persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga 

pokok penjualan, gaji dan upah, dan penyusutan. 

b) Kerugian  

Yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang 

timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang 

terjadi, seperti misalnya rugi yang terjadi karena bencana 

kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

Selisih antara total penghasilan dan beban disebut penghasilan 

bersih. Di dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya 

disajikan secara terpisah, sehingga akan memberikan informasi yang lebih 

baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Merupakan suatu perubahan laporan atau mutasi laba yang ditahan yang 

merupakan bagian dari pemilik perusahaan untuk suatu periode tertentu. 

Dalam laporan laba ditahan ditunjukkan laba tidak  dibagi awal periode, 

ditambah laba yang tercantum pada laporan laba rugi dan dikurangi 

dengan eviden yang diumumkan selama periode tertentu. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas yang masuk dan keluar dalam 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini menyediakan 
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informasi yang berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kasnya sehingga menghasilkan masukan kas pula.  

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian : 

1) Arus kas dari aktivitas operasi 

2) Arus kas dari aktivitas investasi 

3) Arus kas dari aktivitas keuangan 

 

5. Catatan Atas Laporan Keuagan  

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan 

dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut Munawir (2002:6) 

laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu pogress 

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

kombinasi antara : 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

Sifat ini menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan itu dibuat 

atas dasar fakta dari catatan akuntansi atas peristiwa-peristiwa atau 
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transaksi yamg telah terjadi, seperti jumlah uang kas yang tersedia 

dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam bank, jumlah piutang, 

persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan. 

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

(accounting conversation and postulate)    

Sifat ini berarti bahwa data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur 

maupun anggaran-anggaran tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim (General Accepted Accounting Principles), hal 

ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk 

keseragaman. 

3. Pendapatan pribadi (personal judgement) 

Sifat ini dimaksudkan bahaya, walaupun pencatatan transaksi telah 

diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang telah 

ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun 

penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung 

daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

 Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut  di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu 

menurut Munawir (2002:9) mempunyai 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 final. Karena 

itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana 

dalam interim report ini terdapat pendapat pribadi (personal 

judgement) yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang 

bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar 

penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau 
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berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep going 

concern atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga 

aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga 

perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap 

tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang 

tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book 

value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun 

nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

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

dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan 

yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 

mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga 

diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian 

terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang 

keliru. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi. Pada sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan 

bukanlah segala-galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan. 

 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 perbandingan, evaluasi dan analisis trend, 

akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. 

Disinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. 
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 Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di 

masa datang. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:20) mengungkapkan dalam 

bukunya “Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi” bahwa secara 

harfiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “analisis” didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Penguraian suatu pokok atau bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

  Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan tidak lain merupakan 

suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, 

menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-

unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

baik dan tepat atau laporan keuangan itu sendiri. 

 Sedangkan analisis laporan keuangan menurut S.S. Harahap (2004:190), 

adalah : 

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

 Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah membedah dan menguraikan pos-pos laporan keungan untuk 

mencari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan agar dapat 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha 
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perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam membuat 

keputusan bisnis dan investasi. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisa laporan keuangan yang dilakukan untuk menambah informasi 

yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan analisis 

laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan analisis laporan keuangan menurut 

S.S. Harahap (2004:195) dapat dikemukakan sebagai berikut : 

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

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 

(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik 

laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang 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 sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

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

prediksi, peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

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. 
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9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan 

sebagainya. 

10. Dapat memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Dari sudut lain Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:53) dalam 

bukunya “Analisa Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi” mengungkapkan 

bahwa analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh 

ukuran-ukuran dan hubungan – hubungan yang berarti dan berguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang 

terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi 

informasi. 

 Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. 

Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 

investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan di masa datang; sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah 

manajemen, operasi atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap 

manajemen. 

Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuannya untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan 

pada dugaan murni, terkesan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian yang tidak bisa dielakan pada setiap proses pengambilan 

keputusan. Analisis laporan keuangan tidaklah berarti mengurangi kebutuhan akan 

penggunaan pertimbangan-pertimbangan tersebut. 

 

2.3.3 Objek Analisis Laporan Keuangan 

Objek dari analisis laporan keuangan menurut Harahap (2001;198) 

adalah laporan keuangan itu sendiri sehingga objeknya terdiri dari : 

1. Analisis Laba rugi 

2. Analisis Neraca 



 25

3. Analisis Arus Kas 

 Ketiga objek analisis laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan 

menjadi sebagai berikut : 

1. Analisis Laba rugi 

Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan 

operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya memperoleh 

laba, efektivitas operasinya. Disini yang menjadi sorotan adalah : 

a. Trend penjualan 

b. Harga pokok produksi 

c. Biaya Overhead 

d. Margin yang diperoleh 

Poin-poin tersebut dapat dibandingkan dengan rata-rata prestasi perusahaan 

sejenis atau perusahaan tertentu yang dianggap sebagai saingan atau 

berprestasi baik. 

2. Analisis Neraca 

Analisis neraca merupakan refleksi dari hasil yang diperoleh perusahaan 

selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan 

mencapainya. Disini disorot mutu dan kecukupan aktiva, modal serta 

hubungan ketiganya, apakah ada “overstated”. Dalam analisis kerangka nilai 

neraca dapat juga dirinci dalam analisis modal kerja. Begitu pula dengan 

analisis struktur utang dapat juga dilihat dari laporan neraca. 

3. Analisis Arus Kas 

Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas, darimana sumber 

kas diperoleh dan kemana dialirkan. Biasanya dalam laporan arus kas, sumber 

dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber yaitu : Operasional, 

Pembiayaan, dan Investasi.  

Sementara hubungan antara ketiga laporan ini akan dapat memberikan 

informasi yang banyak, misalnya dengan menghubungkan laba rugi dengan 

neraca akan diketahui efektivitas sumber kekayaan yang digunakan untuk 

menghasilkan laba, sumber mana yang efektif yang memberikan sumbangan 

terhadap perusahan. 
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2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis l;aporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Dwi Prastowo dan Rifka 

Julianty (2002:53) adalah sebagai berikut: 

a.  Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

    Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan mencakup 

pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi 

yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar belakang 

data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah 

yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan 

perusahaan tersebut. 

b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai 

trend (kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; 

perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; perubahan faktor-

faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat 

bunga, tingkat inflasi dan pajak; dan perubahan yang terjadi di dalam 

perusahaan itu sendiri, seperti perubahan manajemen kunci. 

c. Mempelajari dan mereview laporan keuangan  

Kedua langkah pertama memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profit) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis laporan 

keuangan diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap laporan 

keuangan secara menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas 

menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. 

d. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, 

maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang 

ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan 

hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi). 
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2.3.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Secara umum menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:54) 

metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, 

yaitu: 

a. Metode analisis horizontal (dinamis) 

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 

(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos 

yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis 

karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain 

teknik analisis perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan 

penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor. 

b. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan 

yang sama untuk tahun yang sama. Oleh karena membandingkan antara pos 

yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka disebut 

vertikal. Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-

pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama. 

Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain 

teknik analisis prosentase per-komponen (common-size), analisis ratio, dan 

analisis impas. 

 Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan 

menurut Munawir (2002:36) adalah sebagai berikut : 

1.  Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan : 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 
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b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan ratio. 

e. Prosentase dari total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu  

metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

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

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah 

suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui strruktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisa sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), adalah 

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

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 

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

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu periode dengan 

laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa Break Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga memperoleh keuntungan. Dengan analisa 

break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian 

untuk berbagai tingkat penjualan. 
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2.4 Analisis Rasio Keuangan  

 Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisa 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

karena penggunaannya yang relatif mudah. 

 Menurut Sutrisno (2003:247) jenis rasio dikelompokkan menjadi : 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratios) 

 Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang-hutnag jangka pendeknya. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari 

tiga alat ukur : 

a. Current ratio 

Adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan hutang jangka pendek. 

lancar Hutang
lancar Aktiva

=tioCurrent Ra  

b. Quick ratio atau acid test ratio 

Quick ratio merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi 

persediaan dengan hutang lancar. 

lancar Hutang
Persediaan -lancar  Aktiva

=oQuick Rati  

c. Cash ratio 

Cash ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar 

yang biasa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. 

lancar Hutang
Efek  Kas +

=Cash Ratio  

4. Rasio leverage (leverage ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Ada lima rasio dalam rasio leverage yaitu: 
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a. Total debt to total asset ratio 

Rasio ini biasa disebut dengan rasio hutang, yaitu mengukur prosentase 

besarnya dana yang berasal dari hutang. 

%100
AktivaTotal
Hutang Total xDebt Ratio =  

b. Debt to equity ratio  

Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan hubungan antara hutang 

yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

%100
Modal

 hutang Total xity RatioDebt toEqu =  

c. Time interest earned ratio 

Rasio ini sering disebut coverage ratio merupakan rasio antara laba 

sebelum bunga dan pajak dengan bebean bunga. 

bungaBeban 
pajakdan  bunga sebelum Labaint =ed ratioerest earnTime  

d. Fixed charge coverage ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban 

tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, anggaran 

pinjaman, dan sewa. 

 

bungaBeban 
 leaseAngsuran   Bunga  EBITcovarg ++

=oerage ratie Fixed ch  

e. Debt service ratio 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban 

tetapnya termasuk anggaran pokok pinjaman. 

 pajak) tarif-(1                                  
pinjamanpokok Anggaran SewaBunga

pajakdan  Bunga sebelum Laba
++

=ce ratioDebt Servi  

5. Rasio aktivitas (activity ratios) 

Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber dananya. Dalam rasio ini ada empat rasio, yaitu: 
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a. Perputaran persediaan 

Persediaan merupakan komponen utama dari barang yang dijual, oleh 

karena itu semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif perusahaan 

mengelola persediaan. 

persediaan rata-Rata
penjualanpokok  Hargapersediaan Perputaran =  

 

Untuk mengetahui berapa lama persediaan disimpan, dapat dihitung 

dengan rumus : 

penjualanpokok  Harga
360 x persediaan rata-Rata

=oryy's inventAverage da  

b. Perputaran piutang 

Rasio ini disebut juga receivable turnover merupakan ukuran efektivitas 

pengelolaan piutang. 

piutang rata-Rata
kreditPenjualan piutang Perputaran =  

 Sedangkan untuk mengetahui lamanya piutang tertagih dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 

kreditpenjualan 
360 x piutang rata-RataRe =periodollection ceivable c  

c. Perputaran aktiva tetap 

Rasio ini disebut juga fixed asset turnover merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

  tetapAktiva
Penjualan  tetapaktiva Perputaran =  

d. Perputaran aktiva 

Rasio ini sering disebut juga asset turnover yang merupakan ukuran 

efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan.  

 AktivaTotal
Penjualan  aktiva Perputaran =  
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6. Rasio keuntungan (profitability ratios) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam mendapatkan keuntungan. Rasio keuntungan dapat diukur dengan 

beberapa indikator yaitu: 

a. Profit Margin  

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang 

dapat digunakan adalah: 

%100
Penjualan 

kotor  Labaarg xinit mGross prof =  

%100
Penjualan 

 EBITargPr xinofit m =  

%100
Penjualan 

 EATargPr xinofit mNet =  

b. Return on asset 

Return on asset sering juga disebut sebagai rentabilitas ekonomis, 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.   

%100
AktivaTotal

 EBIT assets Re xturn on =  

c. Return on equity 

Return on equity sering disebut dengan rate of return on net worth yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal 

sendiri, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri. 

%100
 sendiriModal

 EATRe xuity turn on eq =  

d. Return on investment 

Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. 
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%100
 Investasi

 EATRe xvestment turn on in =  

 

e. Earning per share 

Earning per share atau laba per lembar saham merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. 

 sahamlembar Jumlah 
 EAT

=EPS  

7. Rasio penilaian (valuation ratios) 

Rasio-rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai 

pasar agar melebihi biaya modalnya. Rasio ini terdiri dari: 

a. Price earning ratio (PER) 

Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang 

saham. 

  sahamlembar per  Laba
 sahampasar  Harga

=PER  

b. Market on book value ratio 

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar 

dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. 

 sahambuku Nilai
 sahampasar  Harga

=MBV  

Sedangkan menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland 

(1995:237) ukuran kinerja perusahaan dianalisis dalam tiga kelompok, yaitu : 

1. Rasio profitabilitas (profitability ratios) 

Mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

2. Rasio Pertumbuhan (growth ratio) 

Mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 

ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau 

pasar produk tempatnya beroperasi. 
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3. Ukuran penilaian (valuation measures) 

Mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar yang 

melebihi pegeluaran kas. 

 

2.4.1 Rasio profitabilitas (Profitability Ratios) 

 Rasio-rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio-rasio 

profitabilitas yang digunakan menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland 

yang dialih bahasakan oleh A. Jaka Wasana dan Kibrandoko (1995:239) 

adalah: 

1. Rasio laba operasi bersih terhadap penjualan  

Rasio ini mengukur persentase laba dari hasil penjualan yang tersisa 

setelah dikurangi semua ongkos-ongkos operasional. Rasio laba 

operasi bersih terhadap penjualan banyak digunakan oleh praktisi 

keuangan sebagai penentu nilai kunci yang mempengaruhi penilaian 

atau sebuah perusahaan karena rasio ini mencerminkan pure profit 

yang dihasilkan untuk setiap hasil penjualan. 

 Penjualan 
bersih  operasi Labapenjualan hadapbersih ter operasi laba Rasio =  

2. Rasio laba bersih terhadap total aktiva (return on assets) 

Rasio ini mencoba mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya 

oleh perusahaan atau dengan kata lain mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

 AktivaTotal
bersih  operasi LabaR =OA  

3. Rasio laba bersih terhadap penjualan 

Rasio ini mengukur persentase laba dari hasil penjualan yang tersisa 

setelah dikurangi semua ongkos-ongkos termasuk bunga dan pajak. 

Rasio ini biasa dijadikan patokan dalam menilai kesuksesan 
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perusahaan karena mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih. 

 Penjualan 
bersih  Labapenjualan hadapbersih ter laba Rasio =  

 

4. Hasil pengembalian atas ekuitas (return on equity) 

Return on equity sering disebut dengan rate of return on net worth, 

rasio ini memperhatikan sejauh mana perusahaan mengelola modal 

sendiri secara efektif, mengukur tingkat pengembalian bagi pemilik 

modal yang menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. 

 sendiriModal
bersih  LabaR =OE  

 

2.4.2 Rasio Pertumbuhan (Growth Ratios) 

 Rasio-rasio pertumbuhan mengukur sebaik apa perusahaan 

mempertahankan posisi ekonomisnya di dalam industrinya. Data yang dilaporkan 

adalah dalam angka-angka nominal sehingga tingkat pertumbuhan yang dihitung 

merupakan penjumlahan pertumbuhan nyata ditambah faktor kenaikan tingkat 

harga. Tingkat pertumbuhan dihitung dengan menggunakan metode titik-titik 

ujung, yaitu: 

1
1

0

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−n

n

X
X

g  

Dimana : 

g = Tingkat pertumbuhan majemuk selama periode tercakup 

Xn = Nilai titik akhir 

Xo = Nilai titik awal 

n = Jumlah periode pertumbuhan 

 

Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland yang dialih 

bahasakan oleh A. Jaka Wasana dan Kibrandoko (1995:243), yang diukur 

pertumbuhannya adalah: 
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1) Penjualan  

2) Laba operasi bersih (net operating income) 

3) Laba bersih 

4) Laba per saham 

 

2.4.3 Ukuran Penilaian (Valuation Measures) 

Ukuran penilaian atau rasio penilaian adalah ukuran kinerja yang paling 

menyeluruh untuk suatu perubahan karena mencerminkan pengaruh gabungan 

dari rasio hasil pengembalian dan resiko. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat (investor) atau pada para 

pemegang saham. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat 

menghargai perusahaan sehingga mereka mau membeli saham perusahaan 

perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham. 

 Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland yang dialihbahasakan 

oleh A. Jaka Wasana dan Kibrandoko (1995:244), rasio-rasio penilaian terdiri 

dari: 

1. Rasio harga terhadap laba (price to earning ratio) 

Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para 

pemegang saham. 

 sahamlembar per  Laba
 sahampasar  HargaPr = ning ratioice in ear  

2. Rasio harga pasar terhadap nilai buku (market to book value ratio) 

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di 

pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi rasio 

ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai 

perusahaan menjadi lebih tinggi. 

 sahambuku Nilai
 sahampasar  Harga =ratio book valueMarket in  
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2.4.4 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

S. S. Harahap (2004:297) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis lainnya, yaitu: 

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 yang lain. 

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

keputusan dan model prediksi Z score atau Altman’s Bankkruptcy 

prediction model merupakan suatu model untuk meramalkan 

kebangkrutan suatu perusahaan yang dibuat oleh Altman. 

5. Menstandarisasi ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan yang 

lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik/time 

series. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 

Keterbatasan analisis rasio keuangan menurut Agnes Sawir (2001:44) 

antara lain adalah: 

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak dibeberapa bidang usaha. 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 

3. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda 

misalnya perbedaan metoda penilaian persediaan. 

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan 

perkiraan. 
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2.5  Economic Value Added (EVA) 

2.5.1  Definisi Economic Value Added (EVA) 

Economic value added (EVA) adalah indikator internal yang mengukur 

kekayaan pemegang saham yang diciptakan atau dimusnahkan perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu. Economic value added (EVA) mengukur seberapa efisien 

operasi-operasi sebuah perusahaan menggunakan modal untuk menciptakan nilai 

tambah. Nilai ekonomis tercipta hanya jika perusahaan menghasilkan 

pengembalian (return) yang melebihi biaya modal (cost of capital). 

AI. Ehrbar and Stern Stewart (1998:1) mendefinisikan EVA sevagai verikut: 

“EVA is a measure of corporate performance that differs from most 
other bay including a charge againts profit for the cost of the capital a 
company employes. But EVA is much more than just a measure a 
performance. It is framework for a complete financial management and 
incentive compensation system that can guide every decision a company 
makes, from the badroom to the shop floor, that can transform a 
corporate culture, that can improve the working lives of everyone in an 
organization by making them more successful, and that can help them 
procedure greater wealth for shareholders them selves”. 
 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa economic value added 

(EVA) adalah keuntungan operasional setelah pajak dikurangi biaya modal atau 

economic value added (EVA) merupakan pengukuran pendapatan yang 

mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. Dengan demikian economic 

value added (EVA) ditentukan oleh dua hal yaitu laba bersih operasi setelah pajak 

yang menggambarkan hasil penciptaan value dalam perusahaan dan tingkat biaya 

modal yang diartikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan dalam penciptaan 

value tersebut. 

 

2.5.2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Economic Value Added (EVA) 

 Untuk meningkatkan nilai EVA ada beberapa faktor yang dapat dilakukan 

oleh manajemen perusahaan yaitu: 

1.  Memperbaiki laba operasi tanpa menggunakan tambahan modal. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan efisiensi baik dalam bidang produksi maupun 

administrasi.    
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2.  Tambahan modal diinvestasikan pada proyek yang memberikan return yang 

lebih besar dari pada biaya perolehannya. 

3.  Likuiditas modal yang tidak tepat atau investasi selanjutnya dibatasi terhadap 

kegiatan yang memberikan return dibawah standar perusahaan (return yang 

dihasilkan tidak memadai) 

 

2.5.3  Kegunaan Economic Value Added (EVA) 

 Beberapa alasan mengapa economic value added (EVA) lebih tepat 

digunakan adalah : 

1.  Konsep ini dapat berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan dengan perusahaan 

sejenis atau pun membuat suatu analisis kecenderungan dengan tahun 

sebelumnya. 

2. Konsep ini menyajikan ukuran yang secara adil mempertimbangkan harapan-

harapan kreditur dan pemegang saham. 

3.  Konsep ini sangat membantu dalam memberikan pertimbangan keputusan 

manajemen secara tepat seperti penetapan tujuan, penganggaran modal, 

penilaian kinerja, dan komunikasi dengan karyawan lebih tepatnya. EVA 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan sistem manajemen 

keuangan yang terintegrasi secara lengkap (G Banet Stewart, 1991).    

 

2.5.4  Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

 Kelemahan yang dimiliki economic value added (EVA) diantaranya 

adalah: 

1.  EVA hanya menggambarkan penetapan nilai pada suatu tahun tertentu. 

Nilai suatu perusahaan adalah merupakan akumulasi EVA selama umur 

perusahaan, bisa saja suatu perusahaan mempunyai EVA positif pada tahun 

tertentu tetapi nilai perusahaannya rendah karena EVA dimasa datangnya 

negatif. Kejadian ini mungkin terjadi untuk jenis perusahaan yang memiliki 

prospek masa depan yang suram sebaliknya untuk perusahaan yang 

memerlukan pengembalian yang cukup lama. EVA pada awal tahun operasi 

negatif sedangkan EVA pada akhir masa proyek positif. 



 40

Maka, dalam menggunakan EVA untuk menilai kinerja harus melihat EVA 

pada masa kini dan masa yang akan datang. 

2.  Perhitungan EVA yang sesungguhnya cukup rumit. 

Secara konseptual EVA memang lebih unggul dari pada pengukuran dengan 

rasio, tapi secara praktis belum tentu EVA dapat diterapkan dengan mudah, 

karena proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan 

cukup sulit dilakukan dengan tepat, terutama bagi perusahaan yang belum go 

public.     

Biaya modal atas hutang umumnya lebih mudah diperkirakan karena bisa 

diperoleh dari tingkat bunga setelah pajak yang harus dibayar perusahaan jika 

perusahaan harus melakukan pinjaman. Sebaliknya karena keterbatasan data, tidak 

mudah memperkirakan biaya modal atas ekuitas. Berbagai estimasi ini dapat 

menyebabkan kesalahan dalam perhitungan biaya modal yang pada akhirnya 

dapat mengurangi biaya manfaat dari EVA. 

 

2.5.5 Perhitungan EVA 

Besarnya EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 EVA = (r- c*) x capital 

          =  NOPAT – (c* x capital) 

Dimana: 

 NOPAT: Net Operating Profit After Tax 

 r            : rate of return 

            c*         : total biaya modal 

 capital  : total modal yang diinvestasikan 

 Ada tiga kemungkinan hasil yang diperoleh dari perhitungan EVA yang 

digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yaitu: 

1.  Jika nilai EVA > 0 (positif) artinya bahwa tingkat pengembalian yang 

dihasilkan perusahaan lebih tinggi daripada tingkat biaya atau tingkat 

pengembalian yang dituntut investor keadaan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menciptakan nilai (create value). Semakin positif EVAnya 
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berarti semakin bagus pula kinerja perusahaan itu dan menandakan bahwa 

manajemen telah menjalankan tugasnya dengan baik. 

2.  Jika nilai EVA = 0 artinya bahwa perusahaan berada pada posisi break even 

point (titik impas) karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban 

kepada investor. 

3. Jika nilai EVA < 0 (negatif) artinya bahwa tidak terjadi proses nilai tambah 

dalam perusahaan menandakan laba yang ada tidak bisa memenuhi harapan 

para investor. Nilai perusahaan berkurang (destroy value) akibat tingkat 

pengembalian yang dihasilkan lebih rendah dari pada tingkat pengembalian 

yang dituntut investor. 

 

2.5.5.1 Capital 

 Dalam konsep EVA nilai capital terdiri atas ekuitas (nilai buku ekuitas dan 

cadangan) ditambah hutang berbunga (interest bearing debt) yang diambil dari 

pasiva neraca (tidak termasuk utang dagang dan biaya terutang (accrued 

expenses). 

 Menurut S. David Young dan Stephen F. O’Byrne definisi capital 

adalah: 

“capital adalah jumlah seluruh keuangan perusahaan, terlepas dari 

kewajiban jangka pendek, pasiva yang tidak menaggung bunga (non-

interestbearingliabilities).” 

 Adapun pengertian lain dari capital menurut Hessel Nogi S Tangkilisan 

(2003:18) adalah: 

“capital adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan 

aktiva dan operasi perusahaan” 

 

2.5.5.2 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 Definisi Net Operating Profit After Tax (NOPAT) menurut G. Bennet 

Stewart (1991:86) adalah sebagai berikut: 
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“NOPAT is the profit derived from company’s after tax but before 
financing costs and non cash book keeping entries as such. NOPAT also 
is the total pool of profits available to provide a cash return to all 
financing providers of capital to the firm’s” 
 

 Dengan demikian NOPAT adalah jumlah laba yang didapat dari operasi 

perusahaan setelah pajak tetapi belum membiayai biaya-biaya dan memasukkan 

pembukuan yang bukan tunai atau jumlah laba yang tersedia untuk memberikan 

pengembalian tunai kepada semua penyediaan dana untuk modal perusahaan. 

Perhitungan NOPAT ini melalui income statement perusahaan, yaitu laporan 

operasi perusahaan tentang penghasilan yang didapat dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.  

 

2.5.5.3 Rate of Return (r) 

 Definisi rate of return (r) menurut G. Bennet Stewart (2000:86) adalah: 

“rate of return (r) is the return that should be used to assets corporate 

performance. Computed by deviding a firm’s NOPAT by the total capital 

employed in operating”.  

Rate of return (r) atau tingkat pengembalian ini dihitung dengan membagi 

laba bersih dari operasi setelah pajak (NOPAT) dengan total modal yang 

digunakan dalam operasi perusahaan. Rate of return ini mengukur produktivitas 

dari modal yang digunakan tanpa memperhatikan metode pembiayaan. 

 Rate of return (r) dapat dibandingkan secara langsung dengan keseluruhan 

biaya modal perusahaan untuk menunjukkan apakah telah berhasil menciptakan 

nilai tambah atau tidak. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

r = 
Capital
NOPAT  

 

2.5.5.4 Equity Equivalent (EE) 

 Equity equivalent (EE) atau yang disebut juga penyesuaian akuntansi yang 

digunakan pada penggunaan EVA sebagai pengukur kinerja untuk menjadikan 

nilai buku akuntansi mendekati nilai buku ekonomis (economic value added). 

Untuk memperbaiki praktek laporan keuangan standar yang dianggap tidak 
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memadai, beberapa pengguna dari nilai tambah ekonomis menyesuaikan laba 

yang disiapkan di bawah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum 

(GAAP) dengan harapan penyesuaian tersebut akan menghasilkan angka-angka 

yang lebih dapat diandalkan. 

 Tujuan umum adalah memperbaiki bias atau pemutar balikan yang timbul 

karena kecenderungan dari manajer untuk mempermainkan angka-angka 

akuntansi atau karena kekurangan dalam model GAAP, seperti kegagalan untuk 

melaporkan dengan benar investasi dalam modal intelektual. 

 Penyesuaian akuntansi dirancang terutama untuk : 

1.  Mengubah bias dalam GAAP yang mewajibkan akuntansi ‘upaya 

keberhasilan’ (succesfull effort accountants) dan mengeluarkan biaya research 

dan development (RAD). 

2.  Membuat akuntansi pengembalian atas modal suatu waktu lebih dari tingkat 

pengembalian ekonomis untuk amortisasi dan penyusutan dengan metode 

garis lurus mengakui biaya tunai periode mendatang pada suatu basis nilai 

sekarang. 

3.  Meningkatkan akuntabilitas untuk dana pemegang saham dengan 

menghapuskan pencadangan dari akuntansi bunga, mengakui utang di luar 

neraca, mengakui opsi saham sebagai suatu biaya bisnis. 

4.  Membatasi kemampuan manajemen untuk “mengelola” pendapatan dengan 

menghapus accrual untuk piutang ragu-ragu dan jaminan. 

5.  Menghapus beban bukan tunai seperti amortisasi goodwill dan biaya pajak 

yang ditangguhkan membuat EVA sekarang sebagai suatu pengukuran dari 

nilai pasar dengan mengkapitalisasi restrukturisasi dan beban khusus lainnya, 

mengeluarkan pendapatan dan aktiva non operasi, serta mengkapitalisasi 

bagian dari beban modal. 
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Tabel 2.1 

Equity Equivalent (EE) 

Add to capital Add to NOPAT 

Equity equivalent 

• Deffered income tax reserve 

• Lifo reserves 

• Cummulative Goodwill 

Amortization 

• Un recorded Goodwill 

• (net) Capitalized intangibles 

• Full-costs reserves 

• Cummulative unusual loss 

(gain) 

• Other Reserves, such as: 

a.Bad Debt Reserves 

b.Inventory absolescence 

reserves 

c. Warranty abserb 

d.Deffered income reserves 

Increase in Equity 

• Increas Lifo Reserves 

• Goodwill Amortization 

• Increase in (net) capitalized 

intangible 

• Goodwill amortization 

• Increas full cost reserve 

• Unusual loss (gain) 

• Increas in other reserve 

    Sumber: G. Bennet Stewart, The quest for value 1991 

 

Berikut adalah penjelasan untuk setiap equity equivalent: 

1.  Deffered income tax reserve 

Pajak yang ditangguhkan timbul dari perbedaan waktu antara pendapatan yang 

dikenai pajak dan pendapatan buku yang diakui dibawah GAAP. Sumber 

terbesar dari pajak yang ditangguhkan. Dengan menambahkan kembali 

peningkatan pajak tertunda ke pendapatan. NOPAT hanya dikurangi pajak 

yang sebenarnya dibayar tanpa memperhitungkan penangguhan pajak 

akuntansi. 
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2.  Lifo Reserves 

Metode LIFO menawarkan keuntungan pajak penting di atas pendekatan lain 

dalam periode kenaikan harga, dan juga hasil angka harga pokok penjualan 

yang lebih mendekati perkiraan penggantian biaya persediaan menghasilkan 

suatu penyeimbangan dari penghasilan dan biaya. Akan tetapi LIFO memiliki 

suatu kelemahan serius, ketika persediaan meningkat dalam tahun manapun, 

suatu “lapisan LIFO” dari harga pokok lama tertinggal dibelakang lapisan 

LIFO, menciptakan dua masalah untuk EVA. Pertama, persediaan dapat 

dengan serius dinyatakan kurang dari yang sebenarnya, yang pada gilirannya 

juga menyatakan kurang dari sebenarnya aktiva bersih dan modal yang 

diinvestasikan. Kedua, ketika lapisan LIFO lama dihapuskan yang terjadi 

manakala persediaan menurun dari tahun ke tahun berikutnya baik pendapatan 

operasi dan EVA dinyatakan terlalu besar dari sebenarnya. Pernyataan terlalu 

besar ini disebabkan oleh penyamaan harga pokok produk lama terhadap 

penghasilan sekarang. Jadi LIFO reserves adalah perbedaan nilai inventory 

antara FIFO dan LIFO. 

3.  Cummulative Goodwill Amortization  

Goodwill yang diamortisasi untuk periode tertentu menyebabkan laba yang 

dilaporkan lebih rendah sehingga pihak manajemen enggan melakukan 

akuisisi yang dapat menguntungkan. Oleh karena goodwill adalah bukan tunai 

dan tidak dapat mengurangi pajak, maka ia harus ditambahkan kembali ke 

laba yang dilaporkan. Kumulatif amortisasi goodwill harus ditambahkan ke 

modal agar konsisten. 

4.  Un recorded Goodwill 

Masalah pengukuran yang serius dan mungkin terjadi adalah jika goodwill 

tidak diperhitungkan sama sekali. Hal ini terjadi jika metode akuisisi yang 

diharapkan adalah pooling of interest. Biaya yang dicatat oleh pembeli adalah 

nilai buku akuntansi penjual. Dari sudut pandang pemegang saham pembeli 

perusahaan, biaya aktual akuisisi adalah nilai pasar dari efek yang ditawarkan 

untuk mewujudkan perjanjian jual tersebut. Perbedaan antara nilai buku dan 

nilai pasar ini disebut unrecorded goodwill. 



 46

5.  Intangibles 

Prinsip dasar dari penyesuaian ini adalah untuk mengkapitalisasi setiap biaya 

operasi yang tidak dimaksudkan untuk menciptakan pendapatan dalam periode 

sekarang tetapi dirancang untuk menciptakan pendapatan dimasa mendatang. 

Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (research and development) 

harus dikapitalisasi ke neraca sebagai EE dan diamortisasi ke pendapatan 

dengan periode antisipasi berhasilnya suatu proyek. Biaya pengembangan 

produk baru dan pemasaran untuk merebut market share juga dikapitalisasi 

dan diamortisasi. 

6.  Successful effort to full cost 

Akuntansi upaya berhasil (succesful effort to full cost) adalah berdasarkan 

gagasan bahwa neraca seharusnya hanya memasukan investasi yang berhasil. 

Upaya yang tidak berhasil seharusnya dihapuskan. Hal ini biasanya dianut 

oleh perusahaan-perusahaan penghasil sumber daya alam, sehingga mereka 

menyatakan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari pada sebenarnya. 

Seharusnya tingkat pengembalian dinyatakan kembali dengan akuntansi full 

cost. 

7.  Other equity equivalent and reserve 

Cadangan berjaga-jaga menggambarkan timing sebenarnya dari penerimaan 

tunai dan pengeluaran tunai. Cadangan untuk kredit macet, inventory yang 

kadaluarsa, jaminan dan pendapatan tertunda harus dihitung sebagai equity 

equivalent (EE) jika merupakan kejadian yang rutin dalam bisnis. Dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut, distorsi akuntansi dapat dikurangi sehingga 

NOPAT dihitung berdasarkan tunai yang sebenarnya. Hasil dari penyesuaian 

tersebut di atas adalah terjadinya dua macam neraca. Pertama, adalah neraca 

yang berdasarkan nilai buku akuntansi sebelum dilakukan penyesuaian (tabel 

2.2) dan yang kedua adalah neraca atas dasar nilai buku ekonomis setelah 

penyesuaian (equity equivalent) terhadap capital (tabel 2.3) 
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Tabel 2.2 

Neraca Berdasarkan Nilai Buku Akuntansi 

(Sebelum dilakukan Penyesuaian) 

Kas Utang jangka pendek 

NIBL, jangka pendek 

 

Utang jangka panjang 

 

Piutang 

+ 

Persediaan 

+ 

Pembayaran di muka Utang jangka panjang lainnya 

Aktiva tetap Ekuitas pemegang saham 

   Sumber Young & O’byrne, 2001:41 

 

Tabel 2.3 

Neraca Berdasarkan Nilai Buku Akuntansi 

(Setelah dilakukan penyesuaian) 

Kas  Utang jangka pendek 

WCR Utang jangka panjang 

Utang jangka panjang lainnya Aktiva tetap 

Ekuitas pemegang saham 

   Sumber Young & O’byrne, 2001:41 

 

2.5.5.5. Cost of Capital 

 Cost of capital merupakan konsep yang sangat penting dalam keuangan 

perusahaan karena konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya 

biaya riil yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu 

sumber. Setiap kali perusahaan memerlukan dana, baik dari modal pinjaman 

maupun dari modal sendiri, akan timbul biaya-biaya penggunaan dana-dana 

tersebut. 
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 Pengertian cost of capital menurut S. David Young dan Stephen F 

O’byrne (2001:148) adalah: 

“cost of capital adalah biaya kesempatan yang mencerminkan 

pengembalian yang diharapkan investor dari investasi lain dengan 

resiko yang serupa” 

 Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian pengertian cost of capital 

adalah: 

“Cost of capital adalah tingkat pengembalian yang harus dihasilkan 

oleh perusahaan atas investasi proyek untuk mempertahankan nilai 

pasar sahamnya”   

  

Bambang Riyanto (2001:186) menyatakan bahwa: 

“Biaya modal adalah biaya yang sifatnya eksplisit dari suatu sumber 
dana adalah sama dengan discount rate yang dapat menjadikan niali 
sekarang (present value) dari dana netto yang diterima perusahaan 
dari suatu sumber dana yang harus dibayarkan. Karena penggunaan 
sumber dana tersebut beserta pelunasannya. Pembayaran atau out 
flows itu adalah dalam bentuk pembayaran bunga dan pembayaran 
hutang pokok atau divident” 

  

Lebih jauh lagi Bambang Riyanto (2001:165) menyatakan bahwa: 

“Konsep cost of capital dimaksudkan untuk dapat menentukan 
besarnya biaya riil dari penggunaan modal dari masing-masing 
sumber dana. Untuk kemudian menentukan besarnya biaya modal 
rata-rata (average cost of capital)” 
 

 Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya modal 

mempunyai arti penting yaitu: 

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat 

meminimumkan biaya dari semua sumber dan untuk dapat meminimumkan 

biaya modal, manajemen perusahaan terlebih dahulu dapat menghitung biaya 

modalnya.  

2.  Untuk dapat menyusun anggaran modal yang tepat, manajer keuangan sangat 

membutuhkan perhitungan dari biaya modal. 
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3.  Untuk dapat membuat keputusan yang terkait dengan masalah leasing (sewa 

guna usaha), pendanaan obligasi dan kebijakan modal kerja manajer sangat 

membutuhkan perhitungan dari biaya modal. 

 

2.5.5.5.1 Cost of Debt 

 Definisi cost of debt menurut S. David Young dan Stephen F O’byrne 

(2001:150) adalah: 

“Cost of debt adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan 

kepada pemberi pinjaman” 

 Cost of debt adalah tingkat bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

apabila mendapatkan dana atau modal dengan cara melakukan pinjaman dari 

pihak kreditur. Dengan meminjam dari pihak luar perusahaan, maka akan timbul 

bunga utang yang merupakan biaya bagi perusahaan. 

Rumus untuk menghitung Cost of Debt adalah: 

Kb(Cost of Debt Before Tax) = ...%
Pr
int

=
inciple
erest  

Karena biaya bersifat mengurangi pajak maka dibutuhkan penyesuaian 

pajak sehingga kb dikonversikan menjadi biaya hutang setelah pajak (Cost of Debt 

After Tax/kd). Dimana kd=kb (1-t) 

Dimana: kd = Biaya hutang setelah pajak 

   kb = Biaya hutang sebelum pajak 

    t  =  Tingkat pajak perusahaan 

 

2.5.5.5.2 Cost of Common Stock 

 Definisi cost of common stock menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge 

Berlian adalah: 

“Cost of common stock tingkat dimana investor mendiskontokan 

dividen yang diharapkan dari perusahaan untuk menentukan nilai 

sahamnya” 
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 Ada dua macam cara menghitung Cost of Common Stock, yaitu: 

1.  Menggunakan constant growth valuation (Gardon) 

Modal-modal ini mengasumsikan bahwa nilai dari perlembar saham sama 

dengan present value dan dividen pada masa yang akan datang. 

Ks = g
Po
Di

+  

       Dimana: Di = Dividen lembar saham 

          Po = Value of common stock 

             g = Constant rate of growth in dividen 

 Perhitungan di atas menunjukkan bahwa cost of common stock dapat dicari 

dengan membagi dividen yamg diharapkan pada tahun ke satu dengan harga 

saham sekarang ditambah dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan 

karena dividen common stock dibebankan dari keuntungan setelah pajak. 

Maka tidak dibutuhkan penyesuaian pajak. 

2.  Menggunakan Capital Aset Pricing Model (CAPM) 

Model ini menggambarkan hubungan antara required rate of return cost of 

common stock equity capital (ks) dengan resiko non-diversiable dari 

perusahaan, yang dinyatakan dengan koefisien beta (β). Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

Ks= Rf + [ β x(km-Rf)] 

        Dimana: Rf  = risk of rate of return 

            km = market return 

 Dengan menggunakan CAPM, cost of common stock equity merupakan 

return yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi dari resiko perusahaan 

yang non-diversiable. 

 Apabila cara di atas tidak dapat digunakan maka dipakai pendekatan Price 

Earning Ratio (PER). Teknik ini membantu dalam mengestimasi nilai saham 

perusahaan, terutama perusahaan yang belum go public dimana saham-saham 

perusahaan belum diperdagangkan di bursa efek. 

 PER dihitung dengan membagi harga pasar dari common stock dengan 

pendapatan per lembar saham (EPS), sehingga untuk menghitung return yang 
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diharapkan oleh investor yang merupakan cost of common stock equity 

perusahaan, dapat dicari dengan rumus: 

PER=
PerLembarLabaBersih

embarapasarperlH arg          sehingga          ks = %1001 x
PER

 

Common stock dapat menjadi sumber penambahan modal dengan cara: 

1. Common stock baru dikeluarkan lagi (The cost of new issue of common 

stock). Biaya pengeluaran saham baru ini ditentukan dengan menghitung 

biaya saham baru (cost of common stock), setelah mempertimbangkan 

underpricing dan flotation cost yang dibayar untuk mengeluarkan dan 

menjual common stock tersebut akan mengurangi pendapatan yang 

diterima. Adapun penggunaan dana yang berasal dari emisi biaya saham 

biasa baru (cost of new issue of common stock) dapat dihitung dengan 

rumus: 

Kn = g
Nn
Di

+  

Dimana: Di = Expected dividend 

               Nn = Net proceeds 

                g  = Expected growth rate    

Apabila hasil bersih (net proceed) yang diterima dari penjualan saham 

biasa atau saham baru lebih kecil dari harga pasar saham, maka biaya 

emisi saham baru akan selalu lebih besar dari biaya saham biasa yang telah 

ada. 

2. Pendapatan atau keuntungan yang seharusnya dibagikan kepada pemegang 

saham, diinvestasikan kembali keseluruhan atau sebagian. Cara ini disebut 

internal common equity dan biayanya disebut biaya internal common 

equity (the cost of retained earning). 

Biaya ini merupakan tingkat hasil minimum yang harus dicapai 

perusahaan atas dana yang diinvestasikan dalam suatu proyek yang bersumber 

dari keuntungan yang tidak dibagikan tadi dan tingkat keuntungan proyek tersebut 

haruslah lebih besar dari required rate of return yang diharapkan oleh investor 
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agar harga saham tidak turun. Biaya internal common equity ini sama dengan 

biaya common stock equity (Weston dan Brigham, 1993:585) dimana kr = ks. 

Keterangan : kr = cost of retained earning 

          ks = cost of common stock 

 

2.5.5.5.3 Cost of Prefered Stock (kp) 

 Pengertian cost of prefered stock (kp) menurut Ridwan dan Inge Berlian 

adalah: 

“Cost of prefered stock (kp) adalah dividen saham preferen tahunan 

dibagi dengan hasil penjualan saham preferent” 

 Saham preferent mempunyai karakteristik campuran antara hutang dengan 

saham biasa. Seperti halnya hutang saham preferent mengandung kewajiban yang 

tetap mengadakan pembayaran secara periodik. 

Namun tidak seperti hutang, kegagalan untuk memenuhi pembayaran 

dividen preferen tidak mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. Oleh karena itu, 

saham preferen mempunyai resiko yang lebih kecil daripada saham biasa tapi 

lebih besar daripada hutang. Biaya penggunaan dana dari saham preferen dapat 

dirumuskan sebagai berikut:                     kp= 
Np
dp  

Dimana: kp  = cost of preferen stock 

    dp = dividen yang dibayar 

    Np = Net proceed 

 

2.5.5.5.4 Cost Retained Earning (kr) 

 Apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan 

(retained earning), maka biaya modalnya adalah sebesar rate of return yang 

diharapkan akan diterima oleh para investor saham biasa apabila mereka 

menginvestasikan dana tersebut atau sebesar rate of return yang mereka harapkan 

dari sahamnya. Dengan demikian sama dengan cost of common stock. 
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2.5.6  Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

 Tingkat biaya penggunaan modal yang harus diperhitungkan oleh 

perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara 

keseluruhan. Karena biaya dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka 

untuk menetapkan modal perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung biaya 

tertimbang (weighted average) dari berbagai macam sumber dana tersebut. 

 Weighted Average Cost of Capital (WACC) atau biaya modal rata-rata 

tertimbang perusahaan adalah merupakan gabungan dari biaya-biaya individual 

yang tertimbang dengan presentase pembiayaan dari setiap sumber dana. Karena 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) perusahaan merupakan fungsi dari 

individual cost of capital dan susunan dari struktur yaitu presentase dari dana 

dalam debt dan common equity.  

 Menurut Ridwan S dan Inge Berlian (2003:72) pengertian biaya modal 

rata-rata tertimbang (WACC) adalah: 

“Biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) mencerminkan rata-rata 
biaya modal yang diharapkan di masa yang akan datang. Biaya rata-
rata tertimbang diperoleh dengan menimbang biaya dari setiap jenis 
modal tertentu sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal 
perusahaan” 

  

Rumus biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) adalah: 

 WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke) + (Wp x Kp) 

Dimana : Kd = Biaya hutang setelah pajak  

     Wd = Bobot jangka panjang dalam struktur modal 

      Ke = Biaya modal ekuitas 

     We = Bobot ekuitas dalam struktur modal 

     Kp = Cost of prefered stock 

     Wp = Bobot jumlah saham preferent dalam struktur modal. 

 

                      2.6  Kinerja 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan 

manajer perusahaan didalam melaksanakan pertanggungjawabannya. 



 54

2.6.1 Definisi Kinerja 

 Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu: 

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

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja” 

2. Menurut Bernadin dan Roswel (1993:378), yang terdapat di dalam buku 

“Sistem Manajemen Kinerja” oleh Achmad dan Ruky (2004:15) 

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

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

 (Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh di fungsi-fungsi 

pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu). 

 Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja 

adalah kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu 

tindakan tertentu selama kurun waktu tertentu. 

 

2.6.2 Pengukuran Kinerja 

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

terdapat tiga ukuran kinerja keuangan perusahaan menurut bidang dan sudut 

pandang : 

1. Sudut pandang manajemen atas perusahaan  

Manajemen mempunyai kepentingan ganda dalam analisis kinerja 

keuangan, yaitu menilai efesiensi dan profitabilitas operasi, serta 

menimbang seberapa efektif penggunaan sumber daya perusahaan. 

Penilaian atas operasi sebagian besar dilakukan bedasarkan analisis atas 

laporan laba rugi, sedangkan efektivitas penggunaan sumber daya biasanya 

diukur dengan mengkaji ulang baik neraca maupun laporan laba rugi. 

2. Sudut pandang pemilik 

Pemilik adalah investor, yaitu kepada siapa manajemen harus bertanggung 

jawab. Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan –pemegang saham 

dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Profitabilitas berarti hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik. 
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Pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang menjadi haknya, yaitu 

seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang 

dibayarkan sebagai deviden kepada mereka. 

3. Sudut pandang pemberi pinjaman 

Bila orientasi pokok manajemen dan pemilik mengarah pada 

kesinambungan perusahaan, pemberi pinjaman paling sedikit mempunyai 

dua kepentingan atas perusahaan. Pemberi pinjaman tertarik untuk 

meminjamkan dana kepada suatu perusahaan yang akan berhasil yang 

akan berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama mereka harus 

mempertimbangkan konsekuensi negatif seperti kegagalan dan likuidasi. 

Meskipun tidak memperoleh imbalan apapun dari keberhasilan 

perusahaan, kecuali menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman 

secara teratur, pemberi pinjaman harus menilai dengan cermat risiko 

pengembalian dana tersebut awal yang diberikan, khususnya jika dana 

tersebut disediakan untuk jangka panjang.  

 

2.6.1. Alat Ukur Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja menurut Kamus Akuntansi (2000:628) sebagai berikut : 

“Penilaian kinerja adalah perimbangan kumulatif tentang faktor-
faktor (yang bersifat subyektif atau obyektif) untuk menentukan 
indikator representatif atau penilaian tentang aktivitas individu atau 
badan usaha, atau kinerja yang berkaitan dengan sejumlah batasan 
(atau standar) selama beberapa periode. Faktor-faktor yang 
dipertimbangkan meliputi derajat pencapaian tujuan cara 
pengukuran item-item dan standar yang digunakan” 
 
Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Metode Penilaian Kinerja 

Perusahaan” (1999:1), terdapat empat cara penilaian kinerja: 

1. Balanced Scorecard 

    Balance scorecard merupakan contemporary management tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemajuan organisasi dalam 

melipatgandakan kinerja keuangan. 

   Balance Scorecard terdiri dari dua kata: (1) kartu skor (scorecard), dan 

(2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk 
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mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan 

untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di 

masa depan. Melalui skor, skor yang hendak diwujudkan oleh personel 

di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil 

ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja personel yang 

bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek keuangan dan 

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

   Balance scorecard memperluas ukuran kinerja ke dalam empat 

perspektif, yaitu : keuangan customer, proses bisnis/intern, pembelajaran 

dan pertumbuhan. 

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

   Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek 

dagang atau identik dengan kemewahan. Namun, menurut standar ISO 

8402, mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari barang dan jasa. Dari standar ISO 8402 yang mempengaruhi 

persepsi organisasi terhadap mutu, antara lain sesuai dengan kebutuhan, 

harga, waktu penyerahan produk, dan kemudian pemilihan. 

3.   Malcom Boldrige National Quality Award (MBNQA) 

MBNQA merupakan kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara 

menyeluruh yang mencakup seluruh fungsi manajemen, aspek-aspek 

pendekatan, penyebarluasan, dan hasil-hasil usaha, memperbandingkan 

pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

perusahaan terbaik di bidangnya. 

   Kriteria ini sangat berguna untuk melakukan penilaian dari perusahaan 

sendiri dan pelatihan, serta alat untuk mengembangkan kinerja dari 

proses bisnis. 

4.Penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan    

Surat Keputusan Menteri Keuangan. 

Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan Badan Uaha Milik Negara 

adalah untuk meningkatkan daya saing. 
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Sedangkan menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland 

(1995:237) ukuran kinerja perusahaan dianalisis dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Rasio profitabilitas (profitability ratios) 

 Mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

2. Rasio pertumbuhan (growth ratios)  

 mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomisnya 

dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar produk 

tempatnya beroperasi. 

3. Ukuran penilaian (valuation measures) 

 Mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar yang 

melebihi pengeluaran kas. 

Menurut S. David Young & Stephen F. O’Byrne untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan Economic Value Added 

(EVA). Economic value added merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang 

lain. EVA merupakan indikator internal yang mengukur kekayaan pemegang 

saham yang diciptakan atau dimusnahkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu. EVA mengukur seberapa efisien operasional sebuah perusahaan dalam 

menggunakan modal untuk menciptakan nilai tambah. Nilai ekonomi tercipta 

hanya jika perusahaan menghasilkan pengembalian (return) modal yang melebihi 

biaya modalnya. Keuntungan riil  yang diperoleh dari penggunaan modal 

perusahaan merupakan tolok ukur yang diperhitungkan EVA, yang diperoleh dari 

penggunaaan modal perusahaan yang dinyatakan dalam nominal. 

Rumus EVA adalah: 

EVA = (r – c*) x Capital ; atau 

EVA = NOPAT – (c* x Capital) 

Dimana : 

r   =  Rate of return (tingkat pengembalian modal) 

              c* = Weight average cost of capital (biaya modal rata-rata 

tertimbang) 
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      Capital = Nilai buku net capital yang telah disesuaikan (ditambah       

atau   dikurangi dari equity equivalent) 

    NOPAT = Net operating profit after tax yang telah disesuailkan  

 Menurut Sawir dalam bukunya “Analisis Kinerja Keuangan dan 

Perencanaan Keuangan Perusahaan (2001:48), EVA dapat dihitung dengan 

rumus: 

EVA – EBIT – Pajak – Biaya Modal 

 Bedasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa EVA ditentukan oleh 

laba operasi setelah pajak yang menggambarkan hasil penciptaan nilai tambah di 

dalam perusahaan dan biaya modal yang menggambarkan pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut. Walaupun laba operasi setelah pajak 

meningkat, namun bukan berarti EVA  juga meningkat karena hal ini tidak 

terlepas dari risiko bisnis dan penetapan kebijakan struktur modal yang akan 

memberikan tingkat biaya modal tertentu. 

Bila EVA > 0, maka tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi 

tingkat biaya modal atau melebihi tingkat biaya modal yang diminta investor atas 

investasi yang dilakukan, berarti terjadi proses nilai tambah perusahaan, kinerja 

keuangan perusahaan  baik. Bila EVA = 0, berarti perusahaan dalam keadaan 

impas selama periode operasional. Bila EVA < 0, maka nilai perusahaan 

berkurang atau terjadi pemusnahan nilai tambah pada perusahaan. 

 Konsep EVA tidak hanya semata-mata mengacu kepada laba yang 

diperoleh tetapi lebih melihat kepada nilai tambah yang berhasil diciptakan. Jadi 

jika dalam laporan keuangan perusahaan memperoleh sejumlah laba, laba tersebut 

belum tentu menghasilkan EVA yang positif. 

        

2.6.4  Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

 Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2002:52) mengungkapkan 

bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholders) seperti investor, kreditor, analis, konsultan keuangan, pialang, 

pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Manfaat penilaian kinerja dilihat dari 
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pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan kinerja 

perusahaan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:50), yaitu: 

a. Para pemegang saham (investor) 

Para investor dan juga calon berkepentingan terhadap informasi laporan 

keuangan antara lain untuk pengambilan keputusan apakah tetap 

mempertahankan atau menjual saham suatu perusahaan, apakah grup 

manajemen yang sekarang ada harus diganti atau dipertahankan dan apakah 

perusahaan memiliki persetujuan untuk menerbitkan dan memperoleh 

pinjaman baru. 

b. Para kreditor 

Para kreditor dan juga calon kreditor berkepentingan terhadap informasi 

laporan keuangan antara lain untuk menilai apakah laba yang diperoleh suatu 

perusahaan akan mampu digunakan untuk membayar beban bunga periodik 

dan apakah perusahaan mempunyai prospek dalam memenuhi kewajiban 

(pokok pinjaman) pada saat jatuh tempo. 

c. Para manajer 

Para manajer berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan antara lain 

untuk dapat melakukan penilaian apakah perusahaan mempunyai kemampuan 

untuk membayar deviden (deviden policy), apakah cukup tersedia dana yang 

akan dapat digunakan untuk pengembangan usahanya dan apakah ada 

kemungkinan keberhasilan perusahaan di masa datang di bawah 

kepemimpinannya. 

d. Analis sekuritas 

Para analis sekuritas tertarik terhadap informasi tentang estimasi laba di masa 

datang dan kekuatan keuangan sebagai elemen penting untuk dasar penentuan 

nilai sekuritas. 

e. Analis kredit 

Para analis kredit menginginkan untuk dapat menentukan aliran dana di masa 

datang dan konsekuensinya pada posisi keuangan perusahaan sebagai upaya 

untuk dapat mengevaluasi resiko kredit yang melekat pada perluasan 

kreditnya. 
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2.7   Hubungan Rasio Keuangan dengan Economic Value Added (EVA) 

dalam Menilai kinerja 

Rasio keuangan merupakan teknik penilaian kinerja yang banyak 

digunakan oleh para investor karena relatif mudah. Analisis rasio akan lebih tajam 

bila dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut dapat berupa standar 

internal yang ditetapkan oleh manajemen, perbandingan historis atau 

membandingkan angka-angka keuangan dengan masa sebelumnya, 

membandingkan dengan perusahaan atau industri sejenis. Analisis rasio 

merupakan teknik analisis kinerja jangka pendek yang dapat dimanipulasi dengan 

sah, yaitu dengan menggeser angka-angka yang secara akuntansi diperkenankan. 

  Selain itu, rasio keuangan  memiliki  kelemahan mengabaikan biaya modal 

maka   muncullah  konsep baru dalam menilai kinerja yaitu economic value added 

(EVA). Konsep EVA tidak perlu menganalisis dari tahun ke tahun atau 

membandingkan dengan perusahaan atau industri sejenis, tetapi berdasarkan pada 

biaya modal yakni risiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasi. 

Makin tinggi investasi maka tingkat pengembalian yang dituntut oleh investor 

juga semakin tinggi. Jika rasio keuangan hanya berhenti pada perolehan laba 

maka EVA akan mengurangi laba dengan biaya modal. Angka EVA berarti 

mencerminkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi perusahaan (true 

economic profit) yang dapat mengindikasikan kinerja suatu perusahaan. Meskipun 

konsep EVA lebih unggul dalam menilai kinerja, tapi secara praktis belum tentu 

EVA dapat diterapkan dengan mudah, karena proses perhitungan EVA 

memerlukan estimasi atas biaya modal yang cukup sulit dilakukan dengan tepat, 

terutama bagi perusahaan yang belum go public.  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan dan 

economic value added (EVA) sama-sama menilai kinerja tetapi dengan konsep 

yang berbeda  beserta kelebihan dan kelemahannya masing-masing.  


