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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Analisis 

Menurut Sigit Winarno (2003:26) tentang pengertian analisis: 

“Analisis adalah penguraian pokok atas berbagai bagian dan penelaahan 
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir 

untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga 

dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta 

fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang 

berkepentingan. Agar tidak salah dalam menilai informasi (laporan keuangan) ini 

maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi atau disebut juga 

siklus akuntansi. 

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, interpretasi dan 

komunikasi data keuangan. Arens (2002:7) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“A ccounting is the process of recording, classifying and summarizing of 
economical event in logical manner for the purpose of providing financial 
information for decision making. 
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Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi 

atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan 

melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhitasaran transaksi-

transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang 

relevan dan saling berhubungan satu dengan lainnya yang mampu memberikan 

gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil keuangan dalam suatu 

periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas 

perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil 

operasi yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada hakekatnya 

merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang bersangkutan 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa pengertian mengenai Laporan Keuangan: 

1. Menurut Munawir (2004:2) pengertian Laporan Keuangan adalah: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan  pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.” 
 

2. Menurut IAI (2004 : 2) laporan keuangan adalah: 

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

 

2.2.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan menurut IAI (2004:1.3) yang terdiri dari 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Neraca 
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2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
 

Komponen-komponen dari Laporan Keuangan diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Neraca 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur 

posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal 

mecakup pos-pos berikut: 

a. Aktiva berwujud 

b. Aktiva tidak berwujud 

c. Aktiva keuangan 

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas 

e. Persediaan 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya 

g. Kas dan setara kas 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya 

i. Kewajiban yang diestimasi 

j. Kewajiban berbunga jangka panjang 

k. Hak minoritas, dan 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

 

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila 

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian 

tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan secara wajar. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar 
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selama suatu periode tertentu. Laporan Keuangan laba rugi minimal mancakup 

pos-pos berikut: 

a. Pendapatan 

b. Laba rugi perusahaan 

c. Beban pinjaman 

d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas 

e. Beban pajak 

f. Laba/rugi dari aktivitas normal perusahaan 

g. Pos luar biasa 

h. Hak minoritas 

i. Laba/rugi bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a. Laba/rugi bersih periode bersangkutan 

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

yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansinya dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

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

perubahannya. 

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

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan.  

4. Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 

pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak 
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terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan 

keuangan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

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: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 

penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

2.2.3 Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, 

oleh karena itu akuntansi dinamakan bahasa bisnis. 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu 

sangatlah penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan 

tersebut. Informasi ini bisa diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, yang merupakan produk dari sistem akuntansi. Sebagai realisasi 

fungsinya sebagai penyedia jasa informasi keuangan yang relevan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern adalah pihak yang berada di dalam 

perusahaan, seperti pemilik perusahaan, para manajer dan lainnya. Sedangkan pihak 
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ekstern adalah pihak yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki hubungan 

dengan perusahaan, seperti investor, kreditur, bankir dan pemerintah. 

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 atau metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah dengan 

teknik analisis rasio keuangan. 

 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari Laporan Keuangan menurut IAI (2004:4) adalah 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 
 
Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan 

sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, 

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 kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas 

(dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas (dan setara 

kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam 

memanfaatkan arus kas tersebut. 
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Selain untuk tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan apa 

yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan memenuhi karakteristik 

kualitatif sebagai berikut:  

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapaat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi 

kompleks yang seharusnya dimasukkan 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 pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau 

mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi 

dipandang material apabila kelalaian untuk mecantumkan 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 (reliable). Informasi mempunyai 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 
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Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya (kelengkapan). Kesengajaan untuk 

tidak mengungkapkan (omission) dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak 

benar dan menyesatkan. 

4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar periode untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan (trend) 

sosisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

Untuk memenuhi kualitas tersebut, maka pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 

Kataatan pada standar akuntansi keuangan (termasuk pengungkapan dan 

kebijakan akuntansi yang digunakan) membantu pencapaian daya banding.  

 

2.2.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor 

(pemberi pinjaman), pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, 

pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan masyarakat dan shareholders (para 

pemegang saham). Berdasarkan IAI (2004:2) para pemakai laporan keuangan adalah:  

a. Investor 
Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil 
pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini 
membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 
harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain itu, 
mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan 
penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar 
deviden. 

b. Kreditor 
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Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang 
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. 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 dibanding kreditor. 

d. Shareholders (pemegang saham) 
Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 
kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, 
dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya. 

e. Pelanggan 
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 
kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat 
dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada 
perusahaan. 

f. Pemerintah 
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 
kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh 
karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, 
mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 
perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 
menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Karyawan 
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada 
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka 
juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan 
penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 
manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 
Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 
seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 
jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para 
penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 
masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 
dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 
rangkaian aktivitasnya. 

 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung 
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para investor merupakan penanam modal berisiko, maka ketentuan laporan keuangan 

yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan 

pemakai lain. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut Munawir (2004:6) laporan 

keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report 

keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi anatara: 

1. fakta-fakta yang telah dicatat (recorded fact) 
2. prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 

(accounting convention and postulate) 
3. pendapat pribadi (personal judgement) 
 
Laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Laporan Keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim 

report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan 

bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-

hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas 

atau realisasi dimana dalam interim report ini terdapat pendapat-pendapat pribadi 

yang telah dilakukan oleh Akuntan atau Manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan Keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya besifat 

pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standard  nilai 

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

konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus 

sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga 

perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tertap tersebut 

sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan 
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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, di mana daya beli 

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu 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 (misleading) 

4. Laporan Keuangan tidak dapat menceminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang; misalnya reputasi dan 

prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat dipenuhi atau 

adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, 

kemampuan serta integritas manajernya dan sebagainya. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi ini akan 

lebih berarti apabila dilakukan analisis atas laporan keuangan. 

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan return 

perusahaan yang berbeda disamping membantu para investor dan kreditor membuat 

keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari evaluasi 

perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan membandingkan 

perusahaan lain dalam industri yang sama. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 
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Beberapa pengertian tentang analisis laporan keuangan  

 

1. Menurut Aliminsyah (2005:166) Analisis Laporan Keuangan adalah 

“Mencari hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan 
keuangan dengan angka lain agar dapat diperoleh gambaran yang lebih 
jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan.” 

 

2. Menurut Prastowo (2005:56) analisis laporan keuangan tidak lain merupakan: 

“Suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam 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.” 
 
Dari definisi ini jelas bahwa analisis  laporan keuangan merupakan suatu  

proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan 

tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai 

kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Pembahasan tujuan analisis laporan keuangan akan lebih baik apabila dimulai 

dengan mengkonfrontir antara kepentingan para pemakai laporan keuangan, 

khususnya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan karakteristik laporan 

keuangan itu sendiri. Dari sini akan diperoleh adanya kesenjangan antara informasi 

yang disajikan laporan keuangan  dan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai. 

Pada satu sisi laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah 

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

informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

Kesenjangan kebutuhan informasi ini pada akhirnya menuntut suatu 

pemecahan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya  informasi, laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk pengambilan 
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keputusan ekonomi. Untuk memecahkan kesejangan kebutuhan informasi inilah 

diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, utamanya dalam memprediksi 

apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis laporan keuangan 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 utama 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, terkaan, dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan tidaklah berarti mengurangi kebutuhan akan penggunaan 

pertimbangan-pertimbangan, melainkan hanya memberikan dasar yang layak dan 

sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut. 

 

2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut  menurut Prastowo (2005:58) 

adalah sebagai berikut: 

1. memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang 
dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang 
diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan 
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diterapkan oleh perusahaan tersebut. Memahami latar belakang data 
keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang 
perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan 
tersebut. 

2. memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. 
Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang 
mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk 
dipahami. 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 posisi 
manajemen kunci. 

3. mempelajari dan me-review laporan keuangan 
kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai 
karakteristik (profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis 
laporan keuangan diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap 
laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila dipandang perlu, 
dapat menyusun kembali laporan keuangan perusahaan yang 
dianalisis. Tujuan, langkah ini adalah untuk memastikan bahwa 
laporan keuangan yang telah cukup jelas menggambarkan data 
keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan yang berlaku. 

4. menganalisis laporan keuangan 
setelah memahami profil perusahaan dan me-review laporan 
keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik 
analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan 
menginterpretasikan hasil analisis tersebut. 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Secara umum, metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan 

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

analisis vertikal (statis). 

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 
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yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun 

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

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

dana, dan analisis perubahan laba kotor. 

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

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

membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan 

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

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

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 persentase 

perkomponen (Common size), analisis rasio dan analisis impas. 

Analisis rasio merupakan teknik analisis yang paling banyak dipakai di dalam 

praktik. Ahli yang satu mengklasifikasikan rasio yang berbeda dibanding dengan ahli 

lainnnya. Dengan menggunakan teknik analisis rasio, yang perlu ditekankan adalah 

arti dan kegunaan dari masing-masing angka rasio tersebut.  

Agar diperoleh hasil yang optimal, maka analisis terhadap laporan keuangan 

harus mempunyai fokus yang jelas. Secara umum, yang berarti diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan umum para pemakai laporan keuangan, analisis laporan 

keuangan harus difokuskan pada lima area analisis, yaitu untuk menilai likuiditas, 

struktur modal, return on investment, pemanfaatan aktiva dan kinerja operasi. 

Analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan berbagai metode dan 

teknik analisis tersebut, dan yang telah difokuskan pada area analisis yang jelas akan 

menghasilkan dua informasi penting, yaitu informasi mengenai kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis 

terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tersebut akan menjadi bahan 

pertimbangan (masukan) bagi para pemakai laporan keuangan (baik intern maupun 
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ekstern) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan yang 

dianalisis. 

 

2.3.5 Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Meskipun analisis laporan keuangan sangat bermanfaat, tetapi ada beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan: 

1. data yang dicatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan mendasarkan pada harga 

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

metode tersebut dinilai paling objektif dibanding metode lain seperti metode 

harga pasar atau harga penggantian saat ini (current replacement cost). Metode 

akuntansi juga mendasarkan pada metode akrual yang berusaha mempertemukan 

pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha memperoleh 

pendapatan tersebut. Metode semacam ini tidak memperhatikan kapan muncul 

atau keluarnya kas. Dalam jangka pendek, antara metode kas dengan metode 

akrual barangkali tidak menghasilkan informasi yang sama. 

2. penyusunan laporan keuangan juga didasarkan pada beberapa alternatif metode 

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

mempunyai kondisi yang sama, barangkali akan memberikan informasi yang 

berbeda karena perbedaan metode akuntansi. 

3. upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus. 

Sebagai contoh, sebelum tanggal  neraca manajemen bisa meminjam hutang 

jangka panjang dan menyimpan kas dari pinjaman tersebut. Aktiva lancar 

perusahaan akan naik dan rasio lancar perusahaan akan kelihatan baik. Sesudah 

tanggal neraca, kas barangkali dipakai untuk melunasi hutang jangka panjang, dan 

kondisi likuiditas jangka pendek kembali ke asalnya yang tidak begitu bagus. 

4. banyak perusahaan yang mempunyai divisi atau anak perusahaan yang bergerak 

pada beberapa bidang usaha (industri). Untuk perusahaan semacam ini, analis 

akan kesulitan memilih pembandingnya karena perusahaan tersebut bergerak pada 
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beberapa industri. Juga data-data divisi untuk mengetahui prestasi divisi-divisi 

dalam perusahaan. 

5. inflasi atau deflasi akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang berkaitan 

dengan rekening-rekening jangka panjang seperti investasi jangka panjang. 

Laporan keuangan yang menggunakan harga perolehan akan cenderung terlalu 

rendah melaporkan data-data laporan keuangan. 

6. rata-rata industri merupakan rata-rata perusahaan yang ada dalam industri. Ada 

beberapa perusahaan yang tidak bagus yang dipakai juga untuk perhitungan rata-

rata industri. Juga rara-rara industri bukan merupakan standar yang selalu baik, 

yang seharusnya diikuti oleh perusahaan karena rata-rata industri hanya rata-rata 

perusahaan di industri. Perusahaan yang ingin sukses biasanya harus berada di 

atas rata-rata industri, bukannya sama dengan rata-rata industri. Angka yang lebih 

rendah dibanding  rata-rata industri juga tidak selalu berarti jelek. Ada banyak hal 

yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan baik-buruknya suatu angka.  

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis laporan 

keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering digunakan adalah 

rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan atau lebih yang satu 

dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 

keuangan. 

 

2.4.1 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang 

dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Dua rasio likuiditas jangka pendek 

yang sering digunakan adalah Current Ratio dan Acid Test Ratio. 
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1. Current Ratio 

Rasio lacar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lacarnya. Formulanya adalah sebagai 

berikut: 

                            Aktiva Lancar 

Current Ratio = ―――――――   
                            Hutang Lancar 

 

 Current ratio sangat berguna untuk mengukur likuiditas perusahaan, akan 

tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan current ratio yang tinggi dapat 

disebabkan adanya piutang yang tak tertagih atau persediaan yang tidak terjual, 

yang tentu saja tidak dapat dibayar untuk membayar utang. Untuk menguji 

apakah alat bayar tersebut benar-benar likuid (benar-benar dapat digunakan untuk 

membayar utangnya), maka alat bayar yang kurang atau tidak likuid harus 

dikeluarkan dari total aktiva lancar. 

2. Acid Test Ratio 

Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih teliti ditemukan pada angka ratio yang 

disebut Acid Test Ratio atau quick ratio. Pada ratio ini , pos persediaan 

dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan hanya menyisakan pos-pos aktiva lancar 

yang likuid  saja yang akan dibagi dengan utang lancar. Quick ratio dihitung 

dengan formula sebagai berikut: 

                                Aktiva Lancar – Persediaan 

Quick Ratio =    ―――――――――――――― 
                                            Utang Lancar 
 

Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek tanpa mengandalkan pada penjualan aktiva 
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2.4.2 Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total 

utangnya lebih besar dibanding total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka 

panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Ada 

beberapa rasio yang bisa dihitung: 

1. Debt to Equity 

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditor jangka panjang terutama 

ditujukan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian, mereka 

tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap mempertahankan keseimbangan antara 

proporsi aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan. 

Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai 

oleh pemilik perusahaan diukur dengan debt to equity ratio, yaitu dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

                                Total utang 

Debt to equity =   ―――――― 
                                Total Modal 
 
Dengan memikian, debt to equity ratio ini juga dapat memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat 

tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. 

 

2. Debt to total assets ratio 

Rasio ini adalah alat untuk mengukur persentase total dana yang disediakan oleh 

kreditur. Debt to total assets ratio dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                               total debt 

debt to total assets ratio =    ――――― 
                                              total assets 
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3. Times Interest Earned 

Untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan proteksi 

kepada kreditor jangka panjang, khususnya dalam membayar bunga, digunakan 

ratio Times Interest Earned, dengan cara perhitungannya sebagai berikut: 

                                         Laba sebelum bunga dan  pajak (EBIT) 
Times interest earned =  
                                                            Biaya bunga 
 
 

2.4.3 Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Ada tiga 

rasio yang sering dibicarakan, yaitu: 

1. Profit margin 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung 

pada analisis common size untuk laporan rugi laba. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di 

perusahaan pada periode tertentu. Rasio profit margin dihitung sebagai berikut: 

                                laba bersih 

 Profit margin =   ――――――  
                                 penjualan 
 
Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba yang tinggi pada tingkat tertentu. Profit margin yang rendah menandakan 

penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu 

tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal 

tersebut 
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2. Return on Investement (ROI) dan  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi 

yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) 

yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

               Laba Bersih 

ROI =  ―――――― 
                Total Aset 
 

3. Return on equity 

rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan 

modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut 

pandang pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut: 

                  laba bersih 

ROE =  ―――――― 
               Modal Saham 
 
Meskipun rasio ini mengulur laba dari sudut pandang sudut pemegang saham, 

rasio ini tidak memperhitungkan deviden maupun capital gain untuk pemegang 

saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang 

sebenarnya. 

 

2.4.4 Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat 

aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah 

pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana 

kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan 

lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Empat rasio 

aktivitas yang akan dibicarakan adalah: 
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1. Rata-rata umur piutang 

Rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi 

piutang (merubah pitang menjadi kas). Semakin lama rata-rata piutang berarti 

semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rata-rata umur pitang bisa 

dihitung dengan cara: 

                                            penjualan 

Rata-rata umur piutang = ―――――― X 360 
                                             piutang 

 
2. Perputaran persediaan 

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan perusahaan dijual 

delama periode tertentu. Rasio perputaran persediaan  dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

                                              harga pokok penjualan 

Perputaran persediaan =    ―――――――――――  
                                                rata-rata persediaan 
  

Rasio perputaran persediaan dihitung dengan cara menambahkan saldo persediaan 

awal dan akhir, kemudian dibagi dua. 

 

3. Perputaran aktiva tetap 

Rasio perputaran aktiva tetap ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membuat aktiva tetap produktif dengan menghasilkan penjualan. Rasio ini 

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap. Rasio 

perputaran aktiva tetap dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

                                                      Penjualan 

Perputaran aktiva tetap =   ―――――――――― 
                                             Aktiva tetap rata-rata 
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4. Rasio Perputaran Modal Kerja 

Menghubungkan penjualan dengan modal kerja, memberi indikasi perputaran 

modal kerja selama periode tertentu. Rasio ini harus dibandingkan dengan data 

periode yang lalu, pesaing dan rata-rata industri dalam rangka memastikan cukup 

tidaknya perputaran modal kerja tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

                                                        Penjualan 

Perputaran Modal Kerja =  ―――――――――― 
                                                    Modal Kerja Rata-rata 
 
2.5 Kinerja 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mecapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya. 

 

2.5.1 Definisi Kinerja 

Terdapat beberapa deifinisi mengenai kinerja yaitu: 

1. Menurut Veithzal Rivai (2005:14) tentang kinerja: 

“Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan-tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang 

diminta.” 

2. Menurut Indra Bastian (2001:329), kinerja adalah: 

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis 
(strategic planning) suatu organisasi.” 

 

Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan pengertian kinerja adalah 

suatu kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan 

tertentu. 
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2.5.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja digunakan untuk berbagai tujuan dalam organisasi. Setiap 

organisasi menekankan pada tujuan yang berbeda-beda dan organisasi lain dapat juga 

menekankan tujuan yang berbeda dengan sistem penilaian yang sama.  

Secara umum menurut Veithzal Rivai (2005:50) tujuan penilaian kinerja 

adalah untu: 

1. meningkatkan kinerja 
2. menetapkan tujuan organisasi, 
3. mengidentifikasikan pelatihan dan kebutuhan pengembangan, 
4. kriteria studi validasi, 
5. perencanaan sumber daya manusia 

 

Manfaat penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai (2005:55) adalah: 

1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai: meningkatkan motivasi, meningkatkan 
kepuasan kerja, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka, 
umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif, pengetahuan 
tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar,dll.  

2. Manfaat bagi penilai: kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan 
kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya, 
sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu 
dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM atau sasaran 
perusahaan,sebagai media  untuk meningkatkan interpersonal relationship 
atau hubungan antar pribadi antara karyawan dengan manajer, dll. 

3. Manfaat bagi perusahaan: perbaikan seluruh simpul unti-unit  yang ada 
dalam perusahaan, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas 
yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, meningkatkan kualitas 
komunikasi, sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu 
dihargai diperusahaan, penilaian kinerja akan menjadi salah satu sarana 
yang paling utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

2.5.3 Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Menurut Indra Bastian (2001:334) ada  dua cara dalam penilaian/pengukuran kinerja: 

1. Balance Scorecard 
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2. 3 E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) 
 

 
 
Kedua cara penilaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Balance Scorecard 

Mulyadi (2005:1) mendefinisikan Balance Scorecard sebagai berikut: 

“Balance Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer yang 
didesain untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam melipat 
gandakan kinerja keuangan luar biasa secara berkesinambungan 
(sustainable outstanding, financial performance).”  
 

Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam 

seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi 

pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain tetap memberi penekanan 

pada pencapaian tujuan finansial,  Balance Scorecard juga memuat faktor 

pendorong kinerja  tercapainya tujuan finansial tersebut. Scorecard mengukur 

kinerja perusahaan pada empat perspektif yang seimbang (Balance): finansial, 

pelanggan, proses bisnis internal,  dan proses pembelajaran serta pertumbuhan.  

2. 3 E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) 

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi profit 

(swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik) adalah value for money 

yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Efisiensi dan 

efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan 

anggaran belanja suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan 

kesejahteraan yang maksimal. 

Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggunakan value for money 

seharusnya menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada biaya 

ekonomi yang terbaik (economical cost). Dalam arti, unit biaya yang terendah 

tidak selalu menggambarkan value for money yang terbaik, bahkan dengan biaya 
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termurah tidak selalu merupakan  hal yang terbaik. Untuk lebih jelasnya 

mengenai, efisiensi, efektivitas dan ekonomis akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Efisiensi, adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan 

barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu.  

b. Efektivitas, adalah hubungan antara output dengan tujuan, dimana efektivitas 

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Ekonomis, adalah hubungan antara pasar dengan input dimana pembelian 

barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik 

yang dimungkinkan.  

Menurut Husein Umar (2005:88) menilai kinerja perusahaan dari aspek keuangan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan : 

1. Rasio-rasio keuangan 
untuk menganalisis keuangan dalam rangka evaluasi kinerja 
perusahaan diperlukan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio-rasio 
likuiditas, efisiensi, rasio leverage dan profitabilitas 

2. Model Altman tentang Kebangkrutan Usaha. 
Menghitung tingkat kebangktutan suatu usaha dapat menggunakan 
analisis diskriminan dari Altman dengan model persamaannya: 
Z= 1,2 (X1) +  1,4 (X2) + 3,3 (X3) + 0,6 (X4) + 1 (X5) 
Dimana: 
X1 = Working Capital to Total Asset Ratio 
X2 = Retained Earning to Total Asset Ratio 
X3 = Earning Before Interest & Taxes to Total Asset 
X4 = Market Value of Equity to Book Value of Debt 
X5 = Sales to Total Asset Ratio 

 
 
2.6 Analisis laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena 

ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat 

kesehatan suatu perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan  alat ukur yang digunakan 

oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukkur kinerja suatu perusahaan, 

performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan 
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tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-

hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. 

Harrington (1991:1) menyebutkan tentang tingkat kesehatan sebagai berikut: 

“The primary resources of information these analysis use to evaluate a firm 
performance are it’s financial statement the historical record of it’s past 
performance.” 
 

Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis atau 

interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga  pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda. 

Selanjutnya dikatakan pula oleh Harrington (1991:1) bahwa kinerja 

keuangan : 

“The financial performance of corporation is a vital interest ti many groups 

and individual.” 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi 

para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan 

harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode.  

Hubungan antara kesehatan perusahaan dengan analisis laporan keuangan 

seperti yang dikemukakan oleh Martin (1991:421) yaitu: 

“Financial analysis involves yhe assessment of a firm past, present, 
anticipates future financial condition. The objective is to identify any 
weakness in the firm’s financial health that could lead to future problems 
and determine any strength the firm’s might capitalize upon.” 
 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari 

kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan cara 

melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. 

2. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan; untuk membantu mereka dalam proses 

pengambilan keputusan, 

3. Dari hasil analisis terhadap kinerjanya perusahaan maka dapat membantu 

menajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan di 

masa yang akan datang. 
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