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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

Pengertian  peranan menurut  Komaruddin ( 1994 : 769 ) dalam bukunya 

“ ensiklopedia manajemen “ peranan dapat didefinisiskan sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang manajemen  

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau perantara 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya 

5. Fungsi setiap variabel  dalam hubungan sebab akibat 

Jadi, peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan 

seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok yang mana 

mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Konsep Analisis 

Terdapat beberapa definisi analisis, yaitu : 

1. Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Dwi Prastowo D & Rifka 

Juliaty ( 2002 : 16 ) 

“ Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan 

bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

2. Menurut Sofyan Syafri Harahap  ( 2001 : 189 ) 

“ Analisis adalah menentukan atau menguraikan sesuatu untuk unit menjadi 

bagian unit terkecil .”  

 Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau 

komponen, sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian dalam suatu 

keseluruhan. 
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2.3  Laporan Keuangan  

Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan data 

keuangan dari lembaga perusahaan, dimana aktivitasnya berkaitan dengan 

produktifitas pertumbuhan barang-barang dan jasa-jasa. Akuntansi dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi serta kinerja 

perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Akuntansi adalah suatu seni dari pengidentifikasian, pencatatan, 

penggolongan dan peringkasan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi 

kepada para pemakai informasi yang berkepentingan dengan cara yang setepat-

tepatnya dan dengan penunjuk dinyatakan dalam bentuk moneter. 

Pengertian akuntansi menurut Belkooi yang diterjemahkan oleh Ahmad 

Rihaldi dalam bukunya “ Teori Akuntansi “ ( 2003 : 38 ) adalah : 

“Aktifitas jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif 
terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang 
diperkirakan bermanfaat dalam membuat keputusan-keputusan 
ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang 
ada”. 
Sedangkan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan 

pimpinan atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan 

dan hasil-hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan, pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan  perusahaan 

yang mana dapat menggambarkan kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.3.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan. Berikut  dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut SAK ( 

2000 : 2 ), yaitu : 

“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 
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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.” 

 

Menurut Slamat Sugiri ( 2001 : 15 ) pengertian laporan keuangan adalah 

: 

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi sebagai hasil 
akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan 
informasi yang berguna untuk pengambilan kepututsan oleh 
berbagai pihak ( misalnya pemilik dan kreditor ). Laporan keuangan 
yang utama terdiri atas : neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas dan laporan arus kas”. 
 
Sedangkan menurut Dwi Pratowo ( 2002 : 8 ): 

“Menggambarkan dampak keuangan dari transaksi suatu peristiwa 
yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 
karakteristik ekonomi yang merupakan unsur laporan keuangan. 
Unsur ini dapat dikaitkan dengan unsur yang berkaitan secara 
langsung dengan pengukuran kinerja. Yang berkaitan langsung 
dengan posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas”. 
 

Dari penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

perubahan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. 

 

2.3.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan laporan keuangan menurut SAK ( 2004 : 4 ) adalah : 

“Menyediakan informasi yang bersangkutan posisi keuangan, 
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan ekonomi.” 
Sedangkan menurut Hernanto dalam bukunya Akuntansi Keuangan 

Lanjutan I ( 2002 : 14 ) tujuan laporan keuangan adalah : 

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

2. Tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
oleh pemakai dalam pengambilan keputusan, dan tidak 
diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

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

4. Catatan dan skedul tambahan 
 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja , perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan 

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

kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber 

daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Lingkungan kinerja keuangan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas ( dan setara kas ) serta merumuskan efektifitas 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 dalam 

menghasilkan kas, informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan 

perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

Selain untuk tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukan apa 

yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.3.3  Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

memuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut SAK ( 2002 : 7 ), yaitu : 

1. Dapat dipahami 
2. Relevan 
3. Keandalan  
4. Dapat dipertimbangkan 

 

Keempat karakteristik kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

1.  Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakainya. Dalam 

hal ini, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, sulitnya memahami 

informasi yang komplek jangan dijadikan alasan untuk tidak memasukan 

informasi tersebut dalam laporan keuangan. 

2.  Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakainya dalam proses pengambilan keputusan, informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini 

atau masa akan depan ( predictif ), menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi 

mereka dimasa lalu ( confirmatory ). Relevansi informasi depengaruhi oleh 

hakekat dan materialistisnya. Informasi dipandang material apabila kelalaian 

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. 
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3.  Keandalan 

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 ( faitful representation ) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan 

dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya ( substansi mengungguli bentuk ). 

Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, 

dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu ( netralitas ). 

Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, maka 

ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakekat dan tingkatnya 

dengan menggunakan pertimbangan sehat ( prudence ). 

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 perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan ( trend 

) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus 

membandingkan laporan keuangan antar perusahaan 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, antar periode perusahaan yang sama 

dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasinya adalah bahwa para pemakai 

harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan 

perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. 
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Ketaatan pada standar akuntansi keuangan ( termasuk pengungkapan 

kebijakan akuntansi yang digunakan ) membantu pencapaian daya banding. 

Kebutuhan atas daya banding tidak boleh dikacaukan dengan keseragaman 

semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan 

standar akuntansi keuangan yang lebih baik. 

Untuk memberikan perbandingan posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan, perusahaan perlu menyajikan informasi periode 

sebelumnya dalam laporan keuangan. 

 

2.3.4   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 dan masyarakat , dan 

shareholders ( para pemegang saham ). 

Menurut SAK ( 2002 : 3 ) para pemakai laporan keuangan dinataranya, 

yang meliputi : 

1. Investor 
2. Kreditor 
3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 
4. Shareholder’s ( para pemegang saham ) 
5. Pelanggan  
6. Pemerintah 
7. Karyawan 
8. Masyarakat. 

 

Kedelapan para pemakai laporan keuangan  tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Investor 

Para investor ( dan penasehatnya ) berkepentingan terhadap resiko yang 

melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini 

membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakakah harus membeli, 

menahan atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada 
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informasi yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

2.  Kreditor ( pemberi pinjaman ) 

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bungannya 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 terhutang akan dibayar 

pada saat jatuh  tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditor. 

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 bergantung pada perusahaan. 

6.  Pemerintah. 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

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. 

7.  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 
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kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

8.  Masyarakat. 

Perusahan 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 para investor merupakan penanam modal beresiko, maka ketentuan 

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lainnya. 

Sehingga manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga 

berkepentingan terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan, 

meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan 

yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian 

dan pengambilan keputusan. 

 

2.3.5 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 ( 1995 : 

6 )  : 

 “Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan 
sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-
data yang merupakan hasil  dari suatu kombinasi antara : 
1. Fakta yang telah dicatat  ( recorded fact ) 
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi ( 

accounting  convention and postulate ) 
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3. Pendapat  pribadi ( personal judgment )”. 
Fakta-fakta yang telah dicatat : berarti bahwa laporan keuangan ini 

dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang 

tersedia dalam perusahaan maupun yang tersimpan di bank, jumlah piutang, 

persedian barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan cataatan historis dari peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam 

pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa 

tersebut. 

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi : berarti 

data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini dilakukan 

dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. Misalnya cara 

mengalokasikan biaya untuk persediaan alat tulis menulis, apakah harus dinilai 

menurut harga belinya atau menurut nilai pasar  pada tanggal penyusunan laporan 

keuangan ?. Menurut laporan yang konvensional pos semacam ini  dinilai menurut 

harga belinya. 

Pendapat pribadi  : dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi 

telah diatur oleh konveksi-konveksi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan 

dan sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari 

konveksi-konveksi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau 

manajemen perusahaan yang bersangkutan. Pendapat ini tergantung kepada 

kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang 

tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan 

digunakan didalam beberapa hal. Misalnya cara-cara atau metode untuk menaksir 

piutang yang tidak akan dapat tertagih, dan penentuan beban penyusutan serta 

penentuan umur dari aktiva tetap akan sangat tergantung pada pendapat pribadi 

manajemennya dan berdasar pengalaman masa lalunya. 

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu 
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mempunyai beberapa keterbatasan. Menurut Munawir ( 1995 : 9 ) keterbatasan itu 

adalah : 

1. Laporan keuangan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan interim report ( laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara ) dan bukan merupakan laporan yang final. 

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

laporan keuangan tidak menunjukan nilai likuiditas atau realisasi dimana 

dalam interim report ini terdapat atau terkandung pendapat-pendapat 

pribadi  ( personal Judgment ) yang telah dilakukan oleh Akuntan atau 

Manajemen yang bersangkutan. 

2.   Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar 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 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 ( purchasing power ) uang tersebut semakin menurun,  

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan 

volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tesebut yang 

mungkin juga diikuti dengan kenaikan harga-harga. Jadi suatu analisa 

dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat 
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penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh 

kesimpulan yang keliru ( misleading ). 

4.   Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut 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. 

 

2.4 Analisa Laporan keuangan  

Sebagai hasil dari proses kegiatan akuntansi, laporan keuangan disusun 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah ( aturan-aturan ) yang berlaku. Laporan 

keuangan yang akan disusun oleh perusahaan, harus mengacu aturan yang 

berlaku, yaitu seperti tertuang pada Standar Akuntansi Keuangan, yang disusun 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia, disamping harus memenuhi pula aturan 

perpajakan. 

Tanpa mempermasalahkan bagaimana cermatnya suatu laporan keuangan 

disusun, semua laporan keuangan pada dasarnya merupakan dokumen historis 

atau statis. Ini berarti bahwa laporan keuangan melaporkan “apa yang telah terjadi 

selama periode tertentu atau rangkaian periode tertentu”. Sementara itu, informasi 

yang paling berharga bagi kebanyakan pamakai laporan keuangan adalah 

informasi mengenai “apa yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang”. 

Sehingga para pemakai laporan keuangan ini tidak hanya memfokuskan 

perhatiannya pada apa yang terjadi pada saat ini saja, melainkan juga 

mengarahkan perhatiannya pada kecenderungan-kecenderungan dari suatu 

kejadian-kejadian, yang  akan sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan 

. 
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2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu 

analisis dan laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut 

kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Dwi Prastowo D & Rifka Juliaty ( 

2002 : 16 ), kata “analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut : 

“Penguraian suatu pokok atas berbagai 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 unsur-unsurnya, menelaah 

masing-masing unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti para 

analis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup tentang 

unsur-unsur yang membentuk laporan  keuangan. 

Analisis  laporan keuangan terdiri dari dua kata : analisis dan laporan 

keuangan.  Untuk menjelaskan dari arti masing-masing kata menurut Sofyan 

Syafri Harahap dalam bukunya “ Analisis Krisis atas Laporan Keuangan “ ( 2001 : 

189 ) pengertian analisis dan laporan keuangan adalah : 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu untuk unit 

menjadi bagian unit terkecil”. 

“laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

arus kas ( dana )”. 

 

Jika kedua pengertian itu digabungkan maka pengertian analisis laporan 

keuangan menurut Sofyan Syahri Hsarahap ( 2001 : 189 ) adalah : 

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

 
Menurut Leopard A. Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo D & 

Rifka Juliaty, memberi definisi analsisi laporan keuangan sebagai berikut : 

“Financial statement analysis is the judgmental process that aims to 
evaluate the current and past financial positions and results of an 
enterprise, with primary objective of determining the best possible 
estimates and prediction about future conditions and performance.” 
  
Dari definisi jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu 

proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevalusi 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 yang akan  datang. 

 

2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Dalam tujuan analisis laporan keuangan terdapat kesenjangan antara satu 

sisi laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi, 

sementara disisi 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 sumber informasi, laporan 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk 

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan 

informasi inilah diperlukan analisis terhadap laporan keuangan, utamanya dalam 

memprediksi apa yang akan  mungkin terjadi di masa datang. 

Analisis laporan keuangan mempunyai fungsi yang terutama adalah 

untuk mengkonversi data menjadi informasi, juga analisis laporan keuangan 

dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai 

alat sceening awal dalam pemilihan alternative investasi atau merger ; sebagai alat 

forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa datang ; sebagai 
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proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah 

lainnya ; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap dalam 

bukunya Analisis Krisis atas Laporan Keuangan ( 2002 : 195 ) adalah : 

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

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali inforamsi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu 

laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan 

4. Dapat membongakar 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 luas perusahaan 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat dilahirkan model-

model dan teori-teori yagn terdapat dilapangan untuk prediksi, peringkat 

( rating ) 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksud dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain : 

1) Dapat menilai prestasi perusahaan 

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan 

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

aspek waktu tertentu : 

a Posisi keuangan ( asset, neraca, dan modal ) 

b Hasil usaha perusahaan ( hasil dan biaya ) 

c Likuiditas  

d Solvabilitas 

e Aktivitas  

f Rentabilitas dan profitabilitas 

g Indikator pasar modal 
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4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

5) Menilai komposisi struktur keuangan arus dana 

7. Dapat menentukan peringkat ( rating ) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau 

standar ideal 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh 

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

sebagainya. 

10. Bila juga memprediksikan potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 

2.4.3 Prosedur Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Menurut  Dwi Prastowo D & Rifka Juliaty ( 1995 : 53 ) langkah-langkah yang 

harus ditempuh tersebut  sebagai berikut : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 
2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 
3. Memperlajari dan mereview laporan keuangan 
4. Menganalisis laporan keuangan 

 
Keempat langkah –langkah dalam menganalisa laporan keuangan  

tersebut dapat dijelaskan 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 perusahan dan 

kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahan tersebut. 

Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis 

merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan 

perusahaan tersebut. 
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2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi yang perlu 

dipahami mencakup 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 mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai 

karakteristik ( profil ) perusahaan. Sebelum 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 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 merivew laporan keuangan, 

maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut ( 

bila perlu disertai rekomondasi ). 

 

2.4.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut  Dwi Prastowo D & Rifka Juliaty ( 1995 : 54 ) secara umum, 

metode laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu :  

1. Metode analisis horizontal ( dinamis )  

2. Metode analisis vertical ( statis ). 

Metode analisis horizontal ( dinamis ) adalah metode analisis yang 

digunakan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun ( 

periode ), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 
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Disebut metode tersebut karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk 

periode yang berbeda. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi 

metode ini antara lain teknik analisis perbandingan, analisis trend, analisis sumber 

dan penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor. 

Metode analisis vertikal ( statis ) adalah metode analisis yang dilakukan 

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

dengan membandingakan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan 

keuangan yang sama untuk tahun ( periode ) yang sama. Oleh karena 

membandingkan antara pos yang satu dengan 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 yang sama. Teknik-

teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik 

analisis prosentase per komponen, analisis ratio, dan analisis impas. 

Agar diperoleh hasil yang optima, maka analisis 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 dan ratio kreditor jangka 

panjang. 

 

2.5 Analisa Rasio Keuangan  

untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisa laporan 

keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan 

adalah ratio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

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

memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan. 

Menurut Agnes Sawir (2001;8) analisis yang dipergunakan dalam 

menganalisa laporan keuangan adalah : 
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1. Analisis Likuiditas. 

2. Analisis Struktur Keuangan (Leverage). 
3. Analisis Profitabilitas. 
4. Analisis Aktivitas Perusahaan. 
5. Analisis Penilaian Pasar.” 
 
Analisis laporan keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.    Analisis Likuiditas 

Analisis likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva 

lancar. Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis likuiditas adalah: 

a. Current Ratio 

Liability Current

Assets Current
 Ratio Current =  

Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena 

rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan akan menjadi uang tunai dalam 

periode yang sama dengan jatuh tempo hutang. Current ratio yang 

rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah likuiditas. 

Sebaliknya suatu perusahaan yang current rationya terlalu tinggi juga 

kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana yang menganggur 

yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan labaan perusahaan. 

 

b. Quick Ratio 

      
Liability Current

Inventory - Assets Current
 Ratio Quick =   

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya 

rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan unsur aktiva lancar ini 

sering menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Jadi quick ratio lebih 

baik dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 
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kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio yang dianggap baik adalah 

satu. 

c. Cash Ratio 

Liability Current

s Securitiee Marketabl Cash
 Ratio Cash

+=  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya 

dengan kas atau setara kas. Semakin besar rasio ini semakin tinggi 

tingkat likuiditasnya. 

2. Analisis Struktur Keuangan (Leverage) 

Struktur keuangan adalah bagaimana cara perusahaan mendanai 

aktivanya. Aktiva perusahaan didanai dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham, sehingga seluruh 

sisi kanan dari neraca memperlihatkan  struktur keuangan. Struktur 

modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka 

panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal 

merupakan bagian dari struktur keuangan.  

Struktur Keuangan – Hutang Lancar = Struktur Modal. 

Pemilihan struktur keuangan merupakan masalah yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 

mendanai aktivanya. Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan tersebut 

pada suatu saat dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti 

kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio-rasio leverage yang 

digunakan adalah: 

 

a. Debt Ratio (Debt to Total Assets Ratio) 

      
Assets Total

Debt Total
 Ratio Debt =  
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Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 

seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, 

cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun 

pemegang saham. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

      
Equity Total

Debt Total
 DER=  

Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan modal (equity) 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal 

sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi semua kewajibannya. 

Semakin kecil rasio ini semakin baik.Untuk keamanan pihak luar rasio 

terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal 

sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio ini sebaiknya 

besar. 

c. Time Interest Earned (TIE) 

      
Charge Interest

Taxes and Interest Before Earning
 TIE =  

Rasio ini disebut juga penutupan (coverage ratio), mengukur pemenuhan 

kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi (EBIT), sejauh mana laba 

operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan 

kewajiban membayar bunga pinjaman. Pada umumnya, laba dipandang 

cukup melindungi kreditor bila rasio ini dua kali atau lebih. 

3.  Analisis Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang 

efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberi gambaran tentang 

tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio profitabilitas yang 

umum digunakan adalah: 
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a. Gross Profit Margin 

 
Sales

 SoldGoods of Cost - Sales
  MarginProfit Gross =  

Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

b. Profit Margin on Sales (Net Profit Margin) 

      
Sales

Income Net
  Saleson  MarginProfit =                 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik karena  dianggap kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

c. Basic Earning Power atau Rentabilitas Ekonomi 

      
Assets Total

EBIT
 Power Earning Basic =  

Basic Earning Power mencoba mengukur efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber dayanya, yang menunjukkan rentabilitas 

ekonomi perusahaan. Semakin  besar rasio ini semakin baik.  

d. Return on Assets (ROA) 

 
Assets Total

Income Net
 ROA=  

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan 

bila diukur dari nilai aktiva. ROA sering disamakan dengan ROI (Return 

on Investment). Semakin tinggi hasilnya maka semakin efektif dalam 

mengelola assets.  

e. Return on Equity (ROE) 

Worth Net

Income Net
 ROE=  

Rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang 
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saham. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri yang sering disebut 

sebagai rentabilitas usaha. Semakin besar rasio ini semakin baik. 

4. Analisis Aktivitas Perusahaan 

       Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan 

semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya. Rasio-rasio 

aktivitas yang umum digunakan adalah : 

a. Inventory Turnover 

Inventory Average

 SoldGoods of Cost
 Turnover Inventory =  

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

barang dagangan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer 

untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa 

baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. 

Average inventory dapat dicari dengan cara menjumlahkan persediaan 

awal dan persediaan akhir kemudian dibagi dua. Semakin besar rasio ini 

semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan baik. 

b. Average Collection Period 

Sales/day

Receivable
 Period Collection Average =  

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, rata-rata 

jangka waktu penagihan adalah rata-rata jangka waktu lamanya 

perusahaan harus menunggu pembayaran setelah melakukan penjualan. 

Rasio ini dapat dibandingkan dengan persyaratan penjualan. Karena 

sering sulit mendapatkan data penjualan kredit maka digunakan total 

penjualan. Satu tahun dapat diasumsikan 360 hari atau 365 hari, kedua 

angka ini digunakan dalam lingkup keuangan dan perbedaanya tidak 

akan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Semakin pendek 

periodenya maka semakin baik. 
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c. Working Capital Turnover 

Capital Working Net

Sales
 Turnover Capital Working =  

Modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Rasio 

ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas 

kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan (dalam 

rupiah) yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. 

Semakin besar rasio ini, maka menunjukkan perusahaan tersebut sudah 

memanfaatkan modal kerja dengan efisien dan efektif. 

d. Fixed Assets Turnover 

Assets Fixed Net

Sales
 Turnover Asset Fixed =  

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada 

harta tetap, dalam rangka menghasilkan penjualan, atau berapa rupiah 

penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 

pada aktiva tetap. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan 

pendapatan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya kemampuan 

aktiva tetap menciptakan penjualan tinggi.  

e. Total Assets Turnover 

Assets Total

Sales
 Turnover Assets Total =  

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa 

rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik.  
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5. Analisis Penilaian Pasar 

 Rasio penilaian (valuation ratio) adalah ukuran yang paling komprehensif  

untuk menilai hasil kerja perusahaan, karena rasio tersebut mencerminkan  

kombinasi pengaruh rasio-risiko dan rasio hasil pengembalian. 

Rasio analisis keuangan yang dipergunakan untuk mengetahui kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, 

analisis dapat memperbandingakan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang 

akan datang untuk perusahaan yang sama. Kedua, perbandingan meliputi 

perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. 

 

2.6   Kinerja Perusahaan 

Keberhasilan sebuah perusahaan mencapai tujuan memenuhi kebutuhan 

masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer perusahaan 

didalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 

2.6.1 Pengertian Kinerja 

Penilaian kinerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( 1995 : 

505,609 ) menjelaskan pengertian tentang penilaian dan kinerja : 

“penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai, dalam Bahasa 

Inggris sering diartikan dengan kata measurenment. Yang berarti 

sistem pengukuran.” 

“kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja. Dalam Bahasa 
Inggris sering diartikan dengan performance yang mempunyai arti 
pelaksanaan.” 

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan pengertian kinerja 
adalah suatu kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam 
melaksanakan suatu tindakan tertentu. 
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 Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “ Metode Penilaian Kinerja 

Perusahaan “ ( 1991 : 1 ) adalah  

“ Penilaian kinerja ( performance measurement ) mengandung 

makna suatu proses atau sistem pengukuran pelaksanaan 

kemampuan kerja suatu organisasi “. 

 

2.6.2 Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Menurut Helfert ( 1996 : 69 ) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 

bahwa kinerja perusahaan dapat dikelompokan berdasarkan sudut pandangnya 

yang terdiri dari tiga sudut pandang antara lain : 

1. Sudut pandang manajemen  

2. Sudut pandang pemilik 

3. Sudut pandang pemberi pinjaman  

Ketiga sudut pandang tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. sudut pandang manajemen 

Manajemen memiliki kepentingan ganda dalam analisis perusahaan, 

yaitu memiliki efisiensi dan profitabilitas operasi, sehingga menimbang seberapa 

efektif penggunaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar 

dilakukan berdasarkan analisis atas laporan laba rugi, sedangkan efektifitas 

penggunaan sumberdaya biasanya diukur dan dikaji ulang baik atas laporan 

neraca maupun laba rugi. 

Adapun yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis kinerja perusahaan 

dari sudut pandang manajemen antara lain : 

a. Analisis operasional 

Untuk perusahaan secara keseluruhan atau perdivisi, penilaian operasi 

biasanya dilakukan melalui analisis persentase laporan laba rugi. Masing-masing 

pos biaya dan beban biasanya berkaitan dengan penjualan bersih. Dasar 

menggunakan penjualan bersih sebagai penyebab memberikan suatu standar 

pengukuran yang masuk akal, khususnya untuk menelusuri kemajuan pada 

serangkaian periode lampau. Macam-macam analisis tersebut antara lain : 
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1. Analisis margin kotor dan harga pokok penjualan 

2. Analisis margin laba 

3. Analisis beban 

4. Analisis kontribusi 

b. Manajemen sumber daya  

Merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dipercayakan kepadanya oleh pemilik perusahaan secara efektif,, contoh analisis 

yang dipakai : 

1. Perputaran persediaan  

2. Perputaran total aktiva 

c Profitabilitas  

Menyangkut efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva. 

Efektifitas dihitung dengan menghubungkan laba bersih dengan total aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan laba. Contoh analisisnya : Return on Total Assets 

( ROA ), Return on Investment ( ROI ). 

2. Sudut pandang pemilik 

Daya tarik utama dari pemilik perusahaan adalah profitabilitas. Dalam 

kontek ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen 

atas dana yang diinvestasikan pemilik. Pemilik juga tertarik dengan pembagian 

laba yang menjadi haknya, yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali 

dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai dividen. Salah satu contoh analisis 

yang dipakai adalah rasio pembayaran. 

3. Sudut pandang pemberi pinjaman  

Bila orientasi pokok manajemen dan pemilik mengarah pada 

kesinambungan perusahaan, pemberi pinjaman paling sedikit mempunyai dua 

kepentingan atas perusahaan yaitu : 

a Pemberi pinjaman tertarik untuk meminjamkan dana kepada suatu 

perusahaan yang sehat akan berjalan seperti yang diharapkan  

b Pada saat yang sama mereka harus mempertimbangkan konsekuensi 

negativ seperti kegagalan dalam likuiditas 
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Adapun analisis yang digunakan antara lain : 

1. Rasio likuiditas, yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Semakin 

tinggi nilai rasio likuiditas, maka posisi pemberi pinjaman akan 

semakin baik. 

2. Rasio leverage, leverage merupakan fungsi langsung dari selisih antara 

biaya bunga pinjaman setelah pajak, contohnya : 

a. Total hutang terhadap total aktiva  

Rasio ini menunjukan proporsi dari hutang yang dapat ditutup dengan 

aktiva perusahaan  

b Hutang terhadap ekuitas  

Merupakan analisis proporsi hutang yang dapat dijaminkan dengan 

ekuitas atau hak kepemilikan. 

Selain ukuran-ukuran kinerja diatas, juga terdapat metode analisis kinerja 

EVA ( Economical Value Added ). EVA adalah salah satu cara untuk menilai 

kinerja keuangan. EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai 

dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukan bahwa manajemen perusahaan 

berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan 

tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai perusahaan. 

Menurut Agnes Sawir ( 2001 : 48 ) EVA dapat dihitung dengan rumus : 

EVA = EBIT – pajak – biaya modal 

Keterangan : 

EBIT : laba sebelum biaya dan pajak  

EVA dapat ditingkatkan dengan cara : 

1. Memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal 

2. Memperoleh pengembalian ( return ) yang lebih tinggi daripada biaya modal 

atas investasi baru. 

Bila EVA >0, terjadi proses nilai tambah perusahaan, kinerja keuangan 

perusahaan baik. Bila EVA = 0 menunjukan posisi impas perusahaan. Bila EVA < 

0 berati total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah 
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pajak yang diperolehnya, sehinga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak 

baik. 

 

2.6.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Jika didesain dan diimplementasikan dengan baik, pengukuran kinerja 

dapat memberikan manfaat penting pada perusahaan, R.A Supriyono ( 1994 : 424 

) sebagai berikut : 

1. Menelusuri kinerja dibandingkan dengan harapan-harapan para 

konsumen sehingga perusahaan dekat dengan para konsumennya dan 

mendorong semua orang dalam perusahaan terlibat dalam usaha 

memuaskan para konsumennya. 

2. Menjamin keterlibatan antara rangkaian para konsumen internal dan para 

pemasok internal. Keterkaitan ini dapat mengurangi persaingan lintas 

fungsional dalam perusahaan dan dapat meningkatkan kerja sama untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

3. Mengidentifikasikan pemborosan dalam berbagai bentuk ( misalnya 

keterlambatan, kerusakan, kesalahan, dan terlalu berlebihan ) dan 

mengarah kepada pengurangan atau mengeliminasi pemborosan. 

4. Membuat tujuan stategis lebih kongrit sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap organisasi. 

5. Membangun konsesus untuk mengubah perilaku yang mendukung 

pencapaian keselarasan tujuan. 

6. Memungkinkan keterkaitan antara akuntansi akttivitas dengan ukuran-

ukuran kinerja. Keterkaitan ini bermanfaat untuk : 

a. menyediakan informasi mengenai biaya aktivitas dan biaya produk 

serta obyek biaya lainnya 

b. mengidentifikasikan driver-driver biaya bisnis 

7. Memusatkan perhatian pada driver-driver biaya, driver-driver biaya dapat 

menjelaskan faktor-faktor sebab akibat antara aktivitas dan biaya 

sehingga bermanfaat untuk : 
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a. mengurangi jumlah pemasok sehingga aktivitas-aktivitas 

pembelian misalnya waktu dan biaya negosiasi dengan para 

pemasok dan mengklasifikasikan para pemasok dapat dikurangi. 

b. Mengurangi jumlah perintah perubahan perekayasaan sehingga 

jumlah aktivitas pengerjaan kembali dapat dikurangi. 

c. Mengurangi jumlah komponen dalam suatu produk sehingga 

aktivitas perakitan dapat dikurangi 

d. Mengurangi waktu setel ( setup ) sehingga aktivitas setup mesin 

dapat  dikurangi. 

 

2.7 Hubungan Analisis Laporan Keuangan dengan Kinerja Perusahaan 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan. Performa suatu 

perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan financial dan hasil-hasil yang 

telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Harrington ( 1991 : 1 ) 

menyebutkan sebagai berikut : 

“the primary resource of information these analysist use to evaluate a 

firm performance are its financial statement the historical record of its 

past performance.” 

Tingkat kesehatan  perusahaan dapat diketahui deengan menggunakan 

analisis atau interprestasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut 

dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahan, sehingga pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interprestasi atau analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan meskipun kepentingan merupakan masing-

masing berbeda. 
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Selanjutnya dikatakan pula oleh Harrington ( 1991 : 1 ) bahwa : 

“the financial performance of corporation is of viatal interest to many 

groups and individual.” 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan yang bergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama 

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

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode. 

Hubungan antara perusahaan dengan analisis laporan keuangan adalah 

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

“financial analysis involves the assessment of a firm’s financial health 

that could lead to future problems and to determine any strength the 

firm’s might capitalize upon.” 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya 

dari kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan yaitu dengan 

cara melakukan analisis atau interprestasi 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 kinerja perusahaan maka dapat membantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan 

dimasa yang akan datang. 


