
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. 1 Latar Belakang Penelitian 

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil, baik bersifat profit 

motif maupun non profit motif akan mempunyai perhatian besar di bidang 

keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, 

persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya semakin ketat, 

belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyaknya 

perusahaan yang tiba-tiba mengalami keruntuhan. Oleh karena itu, agar 

perusahaan dapat bertahan atau bahkan bisa tumbuh dan berkembang, perusahaan 

harus mencermati kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui dengan tepat 

bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan maka diperlukan suatu analisis yang 

tepat. 

Alat yang dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang dapat digunakan untuk membantu para pemakai dalam menilai 

kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, baik bagi 

manajemen perusahaan maupun stakeholder lainnya. Bagi manajemen, laporan 

keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik 

perusahaan, serta menggambarkan tingkat efisiensi operasi dari manajer dalam 

mengelola perusahaan, yang biasanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh. 

Sedangkan bagi stakeholder, laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan investasi, pemberian kredit, juga untuk meramalkan dividen dan harga 

saham. Bagi pemerintah, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

keberhasilan kebijakan ekonomi, perpajakan, atau sebagai landasan untuk 

menetapkan kebijakan baru. Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk 

komparatif. Laporan keuangan komparatif adalah laporan keuangan yang 

disajikan berdampingan untuk dua tahun atau lebih. Dalam laporan keuangan 

  



 

komparatif (comparative financial statement), angka-angka yang tercantum pada 

laporan keuangan selama beberapa tahun muncul berdampingan dalam kolom-

kolom vertikal.  

Untuk menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan, diperlukan pengukuran tertentu, dimana pengukuran 

tersebut menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu 

dilakukan karena laporan keuangan yang disusun perusahaan masih bersifat 

umum dan ditujukan bukan hanya untuk melakukan interpretasi dan analisis. 

Dalam melakukan analisis laporan keuangan diperlukan teknik/metode yang dapat 

digunakan. Salah satunya adalah dengan teknik analisis Common Size Financial 

Statement. 

Analisis Common Size Financial Statement adalah analisis yang 

dilakukan dengan merancang sebuah tabel perbandingan pos-pos dalam laporan 

keuangan dan menganalisisnya. Analisis common size mampu membandingkan 

semua nilai yang ada pada laporan keuangan sesuai dengan apa yang ingin 

diperbandingkan oleh investor karena analsis common size tidak terbatas pada 

suatu rumus melainkan menghitungan dari perbandingan persentase data. Nilai 

suatu perusahaan akan berubah sepanjang waktu, variasi seperti ini dapat 

mempersulit suatu analisis keuangan. 

Dengan merancang Common Size Financial Statement, hal ini dapat 

dipermudah karena dapat diperoleh gambaran mengenai pergerakan dan 

kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga di dalam memprediksi 

masa yang akan datang. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 

membandingkannya dengan perusahaan pesaingnya yang bergerak pada industri 

sejenis. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan keuangan perusahaan, jika 

keputusan yang diambil tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan dan dijalankan 

dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap 

proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Disamping hal yang disebutkan di atas, selayaknya perusahaan itu sendiri 

selalu intropeksi mengenai keadaan dan perkembangan keuangan. Intropeksi yang 

  



 

biasa dilakukan perusahaan adalah mengukur, menilai, dan mengevaluasi keadaan 

perusahaan dari tahun ke tahun, atau dengan perkataan lain menganalisis laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Adapun laporan keuangan meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Dengan menganalisis pos-pos neraca akan diperoleh gambaran tentang 

posisi keuangan pada suatu saat tertentu dari suatu perusahaan, yang 

memperlihatkan keadaan yang sistematis mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. 

Sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran 

tentang hasil dan perkembangan perusahaan, dengan perkataan lain mengetahui 

kinerja perusahaan pada periode tertentu. 

Dalam pemilihan suatu kelompok perusahaan, pada skripsi ini penulis 

memilih untuk melakukan penelitian pada tiga perusahaan publik yang bergerak 

pada bidang perdagangan eceran yang terdiri dari: PT Alfa Retailindo Tbk, PT 

Hero Supermarket Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk. Pilihan tersebut dirasa 

cocok dengan penggunaan analisis common size yang cenderung lebih akurat jika 

membandingkan perusahaan dalam kelompok industri yang sama. Selain itu, 

perusahaan-perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan terbuka yang 

terdaftar di bursa efek. Dengan alasan itulah penulis menjadikannya sebagai objek 

penelitian.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: 

“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN COMMON SIZE.” 

 

1. 2 Identifikasi Masalah 

Setelah meneliti lebih mendalam mengenai apa yang telah diuraikan pada 

latar belakang penelitian, dimana analisis laporan keuangan mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan, maka penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis laporan keuangan tahunan pada perusahaan. 

2. Bagaimana kinerja perusahaan dinilai dari analisis laporan keuangan tahunan. 

  



 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulis mengadakan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis perbandingan laporan keuangan tahunan pada 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dinilai dari analisis perbandingan 

laporan keuangan tahunan. 

 

1. 4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan 

akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Penulis  

 Diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konsep, pengaruh analisis laporan keuangan, dan hubungannya dengan 

penilaian kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.  

2. Perusahaan  

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta 

tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan analisis 

laporan keuangan. 

3. Peneliti lainnya 

Sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya.  

 

1. 5 Rerangka Pemikiran   

Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana perbandingan kondisi dan 

kinerja perusahaan dapat dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang 

dimilikinya. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan 

laporan keuangan. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil.  

  



 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 
Indonesia (2002:2) adalah sebagai berikut: “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 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.” 

 
Adapun pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2000:6) adalah 

“Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan suatu 

progress report. Laporan keuangan terdiri dari data – data yang merupakan 

hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prisip – prinsip 

dan kebiasaan – kebiasaan didalam akuntansi dan pendapatan pribadi.” 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Zaki (2004:17) adalah 

mengatakan bahwa laporan keuangan adalah: “Laporan keunangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari 

suatu transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan.” 

 Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan 

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 atas laporan keuangan itu sendiri. Laporan 

keuangan merupakan objek dari analisis laporan keuangan, dimana data yang 

terdapat dalam laporan keuangan merupakan bahan mentahnya yang kemudian 

diolah menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih dimengerti dengan teknik 

tertentu, sehingga akan lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Dalam analisis laporan keuangan, terdapat suatu kebutuhan untuk 

membandingkan informasi. Terdapat tiga perbandingan-perbandingan yang dapat 

dibuat menurut dasar yang berbeda-beda menurut Simamora (2000:817): 

 

 

  



 

1. Dasar intra perusahaan (intracompany basis) 

Dasar ini membandingkan suatu pos atau hubungan finansial perusahaan pada 

tahun sekarang dengan pos atau hubungan yang sama pada tahun-tahun 

sebelumnya. Suatu faktor penting dalam perbandingan seperti ini adalah 

adanya trend – indikasi bahwa kinerja sebuah perusahaan adalah stabil, 

meningkat, atau memburuk, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga 

dalam jangka panjang. 

2. Rata-rata industri (industry averages) 

Dasar ini membandingkan suatu pos atau hubungan finansial sebuah 

perusahaan dengan rata-rata (norma-norma) industri yang diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat keuangan. 

3. Dasar antar perusahaan (intercompany basis) 

Dasar ini membandingkan suatu pos atau hubungan finansial perusahaan 

dengan pos atau hubungan yang sama dalam satu atau lebih perusahaa-

perusahaan pesaing lainnya.  

Penggunaan analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan 

informasi dengan dasar – dasar tersebut diatas, biasanya tercakup dalam metode 

common size financial statement. 

Adapun pengertian common size financial statement menurut Bergevin 

(2002:83) adalah “Common size financial statements report financial statement 

disclosure as a percentage of another account or as a proportion of their 

previous balance.” 

Sedangkan common size financial statement menurut Agnes Sawir 

(2003:46) adalah “Analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi 

pos-pos dalam Neraca dengan suatu jumlah tertentu dari Neraca atau 

proporsi dari unsur-unsur tertentu Laporan Laba Rugi dengan jumlah 

tertentu dari Laporan Laba Rugi.” 

Kemudian common size financial statement menurut Simamora 

(2000:521) adalah ”Analisis vertikal (Vertical Analysis) merupakan sebuah 

teknik untuk mengevaluasi data laporan keuangan yang menunjukan setiap 

pos dalam laporan keuangan dari segi persentase dan jumlah rupiah. Pada 

  



 

saat analisis vertikal dipakai untuk perbandingan laporan keuangan dari 

beberapa periode, trend atau perubahan hubungan diantara pos – pos lebih 

mudah diidentifikasi. Laporan keuangan yang hanya dinyatakan dalam 

persentase saja disebut laporan ukuran bersama (common size statement).” 

 

Dan Common size financial statement menurut Prastowo (2002:64) 

adalah “Laporan keuangan dalam presentase per-komponen (common size 

statement) menyatakan masing – masing posnya dalam satuan prosen atas 

dasar total kelompoknya.”  

Dalam pengertian di atas dijelaskan bahwa suatu pengungkapan laporan 

keuangan dengan merancang common size financial statement dapat dilihat dalam 

bentuk persentase perbandingannya dengan akun lain atau diproporsikan dari nilai 

akun tersebut pada masa sebelumnya. 

Informasi yang diperoleh dari perhitungan common size financial 

statement adalah pengukuran kinerja, dimana perusahaan dapat mengetahui 

kinerja perusahaannya selama periode laporan tersebut dan dapat 

menggunakannya untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan sebagainya. 

 
Adapun pengertian kinerja menurut kamus Akuntansi (2000:628) 

sebagai berikut: “Penilaian kinerja adalah pertimbangan 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 standard) 
selama beberapa periode. Faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat 
pencapaian tujuan cara pengukuran item-item dan standar yang 
digunakan.”  

 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570) 

sebagai berikut: “Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja.” 

Adapun pengertian kinerja menurut Hansen dan Mowen (2000:6) 

mengatakan bahwa “kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi –

fungsi produk.” 

 

  



 

Sedangkan pengertian kinerja menurut Mulyadi (2001:415-416); 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional 

suatu organisasi, bagan organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”  

 

Ukuran kinerja keuangan menurut bidang dan sudut pandangnya ada tiga, 

yaitu: 

1. Sudut pandang manajemen atau perusahaan, 

2. Sudut pandang pemilik, dan  

3. Sudut pandang pemberi pinjaman. 

Manajemen mempunyai kepentingan dalam analisis kinerja keuangan: 

menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa efektif 

penggunaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar 

dilakukan berdasarkan analisis laporan laba rugi, sedangkan efektivitas 

penggunaan sumber daya biasanya diukur dengan mengkaji ulang baik neraca 

maupun laporan laba rugi.  

Hasil analisis laporan keuangan akan mampu menginterpretasikan 

berbagai kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Kinerja suatu 

perusahaan dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan analisis laporan 

keuangan common size.  

Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasikan kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan. Dan membuat keputusan yang rasional dalam 

hal perencanaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang berjudul “ANALISIS 

PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN UNTUK 

MENILAI KINERJA PERUSAHAAN” ( Universitas Widyatama Bandung, 

2005),yaitu menilai kinerja perusahaan PT Apac Citra Centerter, PT Ever Shine 

Tex, PT Indo – Rama Synthetics, PT Karwell Indonesia, PT Roda Vivatex, 

Jakarta. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah laporan keuangan dapat 

  



 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan bisnisnya. Penelitian ini akan membuktikan hal tersebut dengan 

membandingkan 3 perusahaan perdagangan eceran yang go public yang terdaftar 

di BEJ. 

 

1. 6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat studi komparatif, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, 

yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan 

gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik 

suatu kesimpulan.  

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu 

data-data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, majalah, 

jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan penulis dengan 

cara sebagai berikut:  

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap 

masalah yang akan dibahas yang juga merupakan objek penelitian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.  

  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

 

 

 

 

  



 

1. 7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian di Capital Market Center – YPKP di jalan PHH. Mustofa 68 Bandung. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 25 Februari 2007 sampai dengan selesai. 

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

Laporan Keuangan Perusahaan

Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Informasi Kinerja 
Perusahaan Berdasarkan 

Analisis Laporan Keuangan 
Perusahaan

Membedakan Laporan 
Keuangan Kedalam Unsurnya

Menelaah Hubungan Diantara Unsur-
unsur Tersebut

Ditindak lanjuti

Risiko Minimal

Tidak Ditindak lanjuti

Risiko maksimal

Analisis  Laporan Keuangan Tahunan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Dengan 
Menggunakan COMMON SIZE

Menelaah Unsur-unsur 
Tersebut

1. Dasar Intra Perusahaan
2. Rata-rata Industri        
3. Dasar Antar Perusahaan

 

 

 

 

 

 

 

 

  


