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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Laporan Keuangan  

 

 Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan, yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Proses akuntansi adalah suatu proses pengumpulan data keuangan perusahaan. 

Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi didalam perusahaan melalui pengukuran, pencataatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang 

relevan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan mampu 

memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi 

serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan atau menggambarkan 

jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, 

sedangkan perhitungan laba rugi memperhitungkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan serta biaya yang terjadi selama perido tertentu dan laporan perubahan 

modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan modal. 
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 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, 

berikut dikemukakan pengertian Laporan Keuangan menurut  Standar Akuntansi 

Keuangan (2002 ; 2) adalah : 

 

“ Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan 

laba/rugi, Laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. 

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 

dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segman industri dan 

geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Agar dalam 

melakukan analis dan interpretasi terhadap laporan keuangan itu hasilnya 

memuaskan, perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk laporan 

keuangan untuk dianalisis. 

 

Tujuan dari konsistensi penyajian dalah untuk meyakinkan bahwa 

perbandingan dua laporan keuangan yang berurutan, bebas dari pengaruh yang 

materiil yang disebabkan oleh penggantian-penggantian prinsip akuntansi yang 

digunakan atau perubahan dalam penerapannya. Bila ada kemungkinan 

membandingkan dua laporan keuangan yang dipengaruhi secara materiil oleh 

penggantian atas perubahan-perubahan maka diperlukan penjelasan-penjelasan 

mengenai sifat penggantian perubahan tadi dan pengaruhnya terhadap laporan 

keuangan. 
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 

 Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 ; 4) Laporan Keuangan bertujuan 

untuk : 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mingkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara 

umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

3. Laporan Keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya.” 

 

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 profabilitas diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas 
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(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 dalam menghasilkan kas (dan 

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

memanfaatkan arus kas tersebut. 

Jadi tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga 

bertujuan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat 

yang dapat ditentukan, dijelaskan, dan diukur dan penting bagi peran perusahaan 

dalam lingkungan masyarakat. 

 

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya 

dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Pengambil keputusan 

membaca laporan keungan dengan tepat maka seseorang dapat melakukan tindakan 

ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan 

menghasilkan keuntungan baginya. 

 Bersarkan Standar Akuntansi Keuangan (2002 ; 2), para pemakai laporan 

keuangan adalah : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat sera hasl pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukkan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 
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2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun 

dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk mmutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada  dibawah kekuasaannya 

berkepntingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara 

misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dalam menyediakan informasi. Kecenderungan 

(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan sera 

rangkaian aktivitasnya. 

 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemakai. Berhubung para investor 

merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan 

keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagiab besar 

kebutuhan pemakai lain. 

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap 

informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan 

tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen 

memiliki kemampuan untuk menentukkan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam 

itu berada diluar lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan 

yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. 

 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Informasi yang ada dalam laporan keuangan dan dalam laporan lainnya yang 

dibuat perusahaan untuk melaporkan kegiatannya harus memiliki kerakteristik 

tartentu untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. 
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 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 ; 

7), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

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

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 

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 

mambantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalau. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan.Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja sera perubahan 

posisi keuangan secara relatif.  
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Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan tidak akan berguna 

seandainya tidak relevan. Dalam membuat keputusan, pemakai tidak hanya mengerti 

atau memahami informasi yang disajikan tetapi juga harus mampu menilai tingkat 

keandalan dan dapat diperbandingkan dengan informasi tentang kemungkinan 

alternatif dan pengalaman yang lalu. 

 

2.1.5 Fungsi Laporan Keuangan 

  

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan eksistensi sutu perusahaan, pada hakekatnya merupakan alat 

komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dari kegiatan-

kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

 Menurut Harnanto ( 1991 ; 11 ), bahwa dari laporan keuangan maka 

manajemen memperoleh informasi yang berfingsi untuk : 

1. Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap 

kebijakan- kebijakan yang dianggap perlu. 

2. Mengorganisasi dan mengkooerdinasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas 

dalam perusahaan. 

3. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari 

perusahaan. 

4. Mempelejari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. 

5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

 

Disamping fungsi tersebut diatas, laporan keuangan juga berfungsi sebagai 

alat pertanggung jawaban manajemen kepada semua pihak yang menanamkan dan 

mempercayakan pengelolaan dananya dalam perusahaan tersebut terutama kepada 

para pemilik. Melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, maka 

ada dua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, yaitu : 
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1. Pihak intern, meliputi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. 

2. Pihak ekstern, meliputi investor atau calon investor, karyawan, instansi 

pemerintah, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan dan masyarakat. 

 

Isi dan Bentuk Penyajian Laporan Keuangan 

Agar laporan keuangan dapat mencapai tujuannya dalam memenuhi 

kebutuhan pemakainya, maka cara penyajiannya harus berdasarkan Prinsip Akuntansi 

yang diterima umum, laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca 

Neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini 

menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal saat tertentu, 

biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan neraca sering disebut 

dengan balance sheet.  

a. Aktiva 

Menurut SAK (2002 ; 13) : 

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

Penyajian aktiva didalam neraca disusun berdasarkan urutan 

likuiditasnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Aktiva Lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan 

akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang ( atau siklus 

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

piutang, dan persekot biaya. 
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2. Investasi jangka panjang, yaitu penanam modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

satu tahun, misalnya : investasi saham, investasi obligasi. 

3. Aktiva Tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu 

tahun. 

Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gedung, kendaraan dan mesin serta peralatan. 

4. Aktiva Tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

sustansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka 

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

misalnya patent, goodwill, royalty, copy right(hak cipta), trade 

name/trade mark (merek/nama dagang), franchise dan license 

(lisensi). 

5. Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan 

kedalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya 

beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman 

karyawan. 

 

 b.   Kewajiban (hutang) 

Menurut SAK ( 2002 : 3 ) : 

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat 

ekonomi. 
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Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk 

dalam kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, 

utang gaji dan upah, utang pajak dan utang biaya atau beban 

lainnya yang belum dibayar. 

2. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban jangka 

panjang ini misalnya utang obligasi, utang hipotik dan utang bank 

atau kredit nvestasi. 

3. Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban 

tersebut, misalnya utang pada direksi, utang kepada para 

pemegang saham. 

 

 c.  Ekuitas 

Menurut SAK (2002 : 13) : 

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. 

  Ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal 

saham. 

2. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak 

dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen 

(ditahan). 
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 Didalam neraca, masing-masing unsur tersebut disajikan dengan menganut 

ketentuan-ketentuan tertentu. Aktiva disajikan menurut urutan likuiditas, kewajiban 

menurut urutan jatuh tempo, sedangkan ekuitas disajikan menurut urutan kekekalan. 

 Dalam penyajian neraca dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu bentuk neraca 

staffell atau report form, bentuk neraca skontro atau account form dan bentuk yang 

menyajikan posisi keuangan  (financal position form), yang masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bentuk neraca staffel 

Neraca ini dilaporkan satu halaman vertikal. Disebelah atas dicantumkan 

total aktiva dan dibawahnya disajikan pos kewajiban dan pos modal. 

2. Bentuk neraca skontro 

Disini aktiva disajikan disebelah kiri dan kewajiban serta modal 

ditempatkan disebelah kanan sehingga penyajiannya sebelah 

menyebelah. 

3. Bentuk yang menyajikan posisi keuangan 

Dalam bentuk ini posisi keuangan tidak dilaporkan seperti dalam bentuk 

sebelumnya yang berpedoman pada persamaan akuntansi. Dalam bentuk 

ini pertama-tama dicantumkan aktiva lancar dikurangi utang lancar dan 

hasil pengurangannya diketahui modal kerja.  

Modal kerja ditambah aktiva tetap dan aktiva lainnya kemudian 

dikurangi utang jangka panjang akan diperoleh modal pemilik. 

 

2. Laporan Laba/Rugi 

 Menurut APB ( Accounting Principle Board ) statement yang terdapat 

didalan buku Harahap ( 2004 : 113 ) mengartikan laba/rugi sebagai 

kelebihan atau defisit penghasilan diatas biaya selama satu peride akuntansi 

 Menurut FASB ( Financial Accounting Standard Board ) statement 

yang terdapat didalam buku Harahap (2004 : 113) mendefinisikan 

Accounting Income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (net 
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asset) dari suatu entity selama periode tertentu yang diakibatkan oleh 

transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemilik. 

 Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi ( 

kemampuan ) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 

laporan laba/rugi mempunyai dua unsur, yaitu : 

a. Pendapatan ( income ) 

 Yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk 

pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan penurunan kewajiban 

( yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi 

pemilik ) perusahaan selama periode tertentu dapat disub-klasifikasikan 

menjadi : 

1. Pendapatan ( revenues ), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, penghasilan 

jasa ( fees ), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti dan sewa. 

2. Keuntungan ( gains ), yaitu pos lain yang memenuhi definisi 

penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang timbul dalam 

pengalihan aktiva lancar, evaluasi sekurtas, kenaikan jumlah aktiva 

jangka panjang. 

 

b. Beban ( expense ) 

Yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus 

keluar, penurunan aktiva atau kewajiaban ( yang menyebabkan penurunan 

ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik ) perusahaan 

selama peride tertentu dapat disubklasifikasikan menjadi : 
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1. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

( yang biasanya  berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva 

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

pokok penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

2. Kerugian ( losses ), yang mencerminkan pos lain yang memenuhi 

definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan 

yang jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, 

banjir atau pelepasan aktiva lancar. 

 

 Delisih antara total penghasilan ( revenue ) dan beban ( expense ) disebut 

penghasilan bersih ( laba ). Didalam laporan laba rugi, keuntungan ( gains ) dan 

kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga akan memberikan informasi 

yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. 

 Laporan laba rugi dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk yaitu 

bentuk single step dan bentuk multiple step yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Single step 

Pada bentuk ini semua penghasilan yang diperoleh dari berbagai 

kegiatan atau aktivitas dikelompokkan menjadi satu kelompok yang 

disebut kelompok penghasilan, sedangkan untuk semua beban 

dikelompokkan kedalam satu kelompok yang disebut beban. 

Penghasilan bersih ( laba ) merupakan selisih antara kelompok 

penghasilan dan kelompok beban. 

b. Multiple step 

Pada bentuk ini penghasilan bersih ( laba ) dihitung secara bertahap 

sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua 

penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan aktivitas atau kegiatan 

yaitu kegiatan usaha di luar usaha dan luar biasa. 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Merupakan suatu laporan perubahan atau mutasi laba yang ditahan yang 

merupakan bagian dari pemilik prusahaan untuk suatu periode tertentu. 

Dalam laporan laba ditahan ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode, 

ditambah laba yang tercantum pada laporan laba/rugi, dan dikurangi 

dividen yang diumumkan selama periode tertentu. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar dalam 

perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas menyediakan 

informasi yang berguna dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kasnya sehingga menghasilkan masukan berupa kas pula. 

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian : 

a. Arus kas dari aktivitas operasi. 

b. Arus kas dari aktivitas investasi. 

c. Arus kas dari keuangan. 

 

 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan ( progress report ) secara periodic 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. 

Munawir ( 2002 ; 6 ) menjelaskan bahwa : 

“ 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 fakta yang telah dicatat, prinsip-

prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi dan pendapatan pribadi “. 
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 Jika dipisahkan, maka terdapat 3 komponen sifat dari Laporan keuangan yaitu  

1. Fakta yang dicatat 

Penyusunan laporan keuangan didasarkan atas fakta dari catatan-catatan 

akuntansi histories sehingga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan 

posisi keuangan perusahaan sesuai kondisi perekonomian paling akhir. 

2. Prinsip dan kebiasaan 

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggaran-anggaran 

tertentu yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pencatatan dalam bentuk keseragaman perlakuan akuntansi. 

3. Pendapatan pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi atau dalil yang sudah 

ditetapkan, namun penggunaan konvensi tersebut tergantung kemampuan dan 

integritas pembuatannya terhadap prinsip konvensi akuntansi tersebut. 

 

Dengan mengingat dan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan mempinyai keterbatasan 

menurut Munawir ( 2002 ; 9 ) keterbatasan laporan keuangan adalah : 

1.   Laporan keuangan yang dibuat secara periodic pada dasarnya merupakan 

laporan keuangan 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 realisasi dimana didalamnya terdapat pendapatan-

pandapatan pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen 

yang bersangkutan. 

 2  Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

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

dibuat berdasarkan konsep going concern sehingga aktiva tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai histories atau harga perolehannya dan 
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pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan 

keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan 

harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3.    Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatn transaksi keuangan 

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

beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu menunjukkan unit yang dijual semakin besar, mungkin 

kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga jual barang tersbut yang 

mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena factor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 

Dengan memahami sifat dan keterbatasan laporan keuangan, maka pengguna 

informasi laporankeuangan dapat enjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi 

yang diberikan, sehingga kesimpulan yang diambil lebih akurat. 

 

 Analisis Laporan Keuangan  

 Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi 

para penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari 

perusahaan. Manajemen perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan kuangan 

dari perusahaan yang dipimpinnya. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan 

dari perusahaannya, manajer akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 

perusahaannya dan akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di 

waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan mengadakan analisis 

data keuangan dari tahun-tahun yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari 

perusahaan sera hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Dengan mengetahui 
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kelemahan-kelemahan perusahaan, diusahakan agar dalam penyusunan rencana untuk 

tahun-tahun yang akan datang, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki. 

Hasil-hasil yang dianggap sudah cukup baik di waktu-waktu yang lampau harus 

dipertahankan untuk waktu-waktu mendatang. 

 Selain manajemen perusahaan, para kreditur pun berkepentingan terhadap 

laporan keuangan dari perusahaan yang telah atau akan menjadi debitur atau 

nasabahnya. Kreditur sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 

permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlulah mengadakan analisis terhadap 

laporan keuangan perusahaan tersebut untuk membayar kembali hutangnya ditambah 

dengan beban bunga. Para kreditur jangja panjang berkepentingan untuk dapat 

mengetahui apakah kredit yang diberikan itu cukup mendapat jaminan dari aktiva, 

terutama aktiva tetap dari perusahaan yang bersangkutan. Para kreditur jangka pendek 

berkepentingan terhadap kemampuan nasabahnya untuk dapat memenuhi kewajiban 

keuangan yang segera harus dipenuhi. 

 Bagi investor perlunya analisis laporan keuangan dari perusahaan adalah 

untuk mengetahui rate of return atau tingkat pengembalian dari dana yang akan 

diinvestasikan dalam surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. 

 Dengan demikian maka jelaslah bahwa dengan mengadakan analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun kepentingan 

mereka masing-masing berbeda. 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Salah satu tugas penting manajer atau investor setelah akhir tahun adalah 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan 

keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan itu adalah laporan 

keuangan yang diyakini kewajarannya. 

 Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luasdan lebih dalam. Hubungan satu 
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dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan 

perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. 

 Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap ( 2004 ; 189 ) pengertian analisis 

laporan keuangan adalah : 

“ Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 

berbagaiunit terkecil”. 

  

 “ Laporan Keuangan adalah neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas “. 

  

 Jika kedua pengertian diatas digabungkan maka pengertian analisis laporan 

keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap ( 2004 ; 190 ) adalah : 

  

” Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai 

makna antara yang satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan kebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan “. 

  

 Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini manambah visi dari sisi 

lain, memperdalam informasi dari data yang terdapat dalam suatu laporan keuangan 

konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Analisis 

laporan keuangan itu memaksimalkan informasi yang masih relative sedikit menjadi 

informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisi laporan keuangan akan dapat 

membongkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan. 

 

 Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah 

tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan, 

karena akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya obkektif dan non 



 26BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan bias menghasilkan situasi duga-menduga, 

ketidakpastian, intuisi, pertimbangan pribadi dan sebagainya. Hal ini akan 

memperkuat keyakinan kita pada informasi yang ada sehungga keputusan yang 

diambil lebih tepat. 

 Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal-hal tertentu. Mulai dari 

kualitas laporan keuangan, pendapat akuntan, praktek, dan prinsip akuntansi yang 

digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntan. Jika dilihat tingkat 

perbandingannya, updatenya, apakah dikonsolidasi dengan hak perusahaan atau 

afiliasi dan sebagainya. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk 

pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat kesenjangan antara informasi yang 

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

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi. Sementara 

para pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai apa yang mingkin 

akan terjadi di masa datang. Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan informasi 

inilah, diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, terutama dalam 

memprediksi apa yang mungkin terjadi dimasa datang. 

 Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-

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

keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis 

laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 

 Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan. 

Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternative 

investasi atau merger; sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 
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keuangan dimasa datang; sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah 

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

manajemen. 

 

2.2.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

 Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

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

Juliaty ( 2002 ; 53 ) adalah : 

 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

 Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijaksanaan 

akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar 

belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan 

langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keungan 

perusahaan. 

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; perubhan factor-faktor ekonomi seperti perubahan 

pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak dan 

perubahan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 

posisi menajemen kunci. 

 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis diaplikasikan, perlu 

dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila 
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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 mereview laporan keuangan, 

maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada 

dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis 

tersebut (bila perlu dilakukan rekomendasi). 

 

 Prosedur analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan analisis laporan keuangan, karena prosedur ini memberikan urutan 

langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis laporan keuangan. 

 

2.2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Banyak metode dan teknik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. 

Metode dan teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Dibawah ini 

akan dijelaskan bagaimana matode dan teknik yang dilakukan dalam menganalisis 

laporan keuangan. 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty ( 2002 ; 54 ) secara umum metode 

analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikassi, yaitu : 

 

 “ 1. Metode Analisis Horizontal (dinamis) 

 Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode, sehungga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke 

tahun (periode). 
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2 Metode Analisis Vertikal (statis) 

Metode analisis vertical (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 pada tahun (periode) yang sama. Oleh 

karena itu membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya 

pada ;aporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut 

metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan 

keuangan pada tahun (periode) yang sama “. 

 

 Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Munawir ( 2002 ; 267 ) adalah sebagai berikut : 

 “ 1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan : 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 

e. Persentase total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahan yang 

dinyatakan dalam persentase ( trend percentase analysis ) adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

turun. 

3. Laporan dengan  persentase per komponen atau common size 

statement,pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi pengongkosan 

yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 
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4.  Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas ( cash flow statement analysis ) 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio adalah suatu metode dan analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor ( gross profit analysis ) adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari period eke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu peride dengan laba yang dibudgetkan untuk period tersebut. 

8. Analisis break even adalah suatu analisis untuk menentukkan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisis break even ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

Metode dan teknik analisis diatas digunakan untuk menentukkan dan 

mengukur hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lain. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 
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2.3 Analisis Rasio Keuangan 

 Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah analisis 

rasio, yang menghubungkan dua data keuangan yang sayu dengan yang lainnya. 

Analisis dari rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan. Analisis rasio keuangan yang menghubungkan 

unsure-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi, dapat memberikan gambaran tentang 

sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio juga 

memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditur dan investor 

dan memberikan pandangan kedalam tentang bagaimana dana kira-kira dapat 

diperoleh : 

 Menurut Agnes Sawir ( 2003 ; 8 ) analisis yang dipergunakan dalam 

menganalisa laporan keuangan adalah : 

 “ 1. Rasio Likuiditas  

   Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam hal melunasi hutang-

hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Yang termasuk rasio 

likuiditas : 

    a.Current Ratio 

 

     =  current assets  

         Current liability 

 

   Rasio ini menunjukkan perbandingan antar jumlah aktiva lancer dengan 

hutang lancer. Current ratio merupakan rasio yang paling umum 

digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Standar dari current ratio ditetapkan sebesar 100% 
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 b .Quick Ratio 

   = current assets – inventory 

   Current liability 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang 

yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancer yang lebih likuid ( 

quick assets ) dalam keadaan normal quick ratio sebesar 100% 

dianggap baik, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendek semakin besar dengan jaminan aktiva yang 

benar-benar likuid. 

c. Cash Ratio 

 

  = Cash + marketable securities 

   Current liability 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang 

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

tinggi tingkat likuiditasnya. 

 

2.   Rasio Leverage 

 Ialah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, terdiri atas rasio : 

a.Debt Ratio 

 =  Total debt 

  Total assets 

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 

seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, 

cenderung semakin besar rasio keuangannya bagi kreditur maupun 

pemegang saham. 
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b. Debt To Equity Ratio( DER ) 

 

= Total debt 

 Total equity 

 Rasio ini menunjukkan perbandingan utang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Standar yang 

ditetapkan untuk rasio ini adalah kurang dari 50%. 

c. Equity To Total Asset 

 

 =  Total Equity 

  Total Asset 

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 kreditur bila rasio ini dua 

kali atau lebih. 

  

3.   Rasio Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajer. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang 

efektivitas manajer perusahaan. Rasio ini memberi gambaran tentang 

efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio profitabilitas yang umum 

digunakan adalah : 

a..Net Profit Margin 

 

 = Net Income 

  Sales 
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 Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

 

b.Basic Earning Power / Rentabilitas Ekonomi 

 

 = Earning before income tax 

  Total assets 

 Basic earning power mencoba mengukur efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber dayanya, yang menunjukkan 

rentabilitas ekonomi perusahaan. Semakin besar rasio ini semakin baik 

c.Return On Investmant ( ROI ) 

 

 = Net income  

    Total assets 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan 

bila diukur dari nilai aktiva. ROA sering digunakan dengan ROI ( 

return on investment ). Semakin tinggi hasilnya maka semakin efektif 

dalam mengelola assets. 

  

 d..Return On Equity ( ROE ) 

 

  = Net income 

      Net worth 

 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 

saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau 
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yang disebut sebagai rentabilitas usaha. Semakin besar rasio ini 

semakin baik. 

4.Analisis Aktivitas Peusahaan 

 Yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajer 

dalam mengelola sumber-sumber dana, terdiri dari rasio :  

 a. Inventory Turnover 

 

   =  Cost of goods sold 

       Average inventory 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam 

siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap bahwa kegiatan penjualan dianggap tepat 

b.Average Collection Period 

 

  = Receivable 

      Sales / day 

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, total 

jangka waktu penagihan adalah total jangka waktu lamanya perusahaan 

harus menunggu pembayaran setelah melakukan penjualan. Rata-rata 

penagihan piutang yang baik antara 30 sampai dengan 60 hari. 

 

c. Working Capital Turnover 

   

    =      Sales 

         Net working capital 

Rasio ini mengukur aktivitas bisnis tehadap kelebihan aktiva lancar atas 

kewajiban lancer. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan ( dalam 

rupiah ) yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal 



 36BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

kerja. Semakin besar rasio ini, maka menunjukkan perusahaan tersebut 

sudah memanfaatkan modal kerja dengan efisien dan efektif. 

d. Fixed Assets Turnover 

    

   =         Sales 

       Net fixed assets 

 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 

 

   =   Net assets  

     Total assets 

 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. 

Kalau perputarannya lambat ini menunjukkan bahwa aktiva yang 

dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk menjual. 

  

 Rasio  analisis keuangan yang dipergunakan untuk mengetahui kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan meliputi dua jenis perbandingan. 

Pertama, analisis dapat memperbandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang 

akan datang untuk perusahaan yang sama. Kedua, perbandingan meliputi 

perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. 



 37BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.4 Kinerja 

 Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan perusahaan dan 

manajer perusahaan didalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 

2.4.1 Pengertian dan Penilaian Kinerja 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat 

diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan dinilai secara kuantitatif dalam 

bentuk uang yang dilihat dari segi pengelolaannya, pergerakannya, maupun 

tujuannya. 

Adapun pengertian penilaian kinerja atau prestasi menurut Mulyadi ( 1997 ; 419 )  

adalah : 

“ Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas 

operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standard an criteria yang telah ditetapkan sebelumnya “. 

  

  

 Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia ( 2003 :  570   ) mengartikan kinerja 

sebagai berikut : 

“ Sesutu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan 

kerja “. 

 

 Dengan demikian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang 

dilaksanakan manajer untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang 

telah dilaksanakan, dibandingkan dengan standar yang telah ditatapkan sebelumnya. 
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2.4.2 Pengukuran Dan Ukuran Kinerja 

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

bahwa ukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan sudut 

pandangnya, yang terdiri dari tiga sudut pandang yaitu : 

 “ 1. Sudut Pandang Manajemen. 

 Manajemen memiliki kepentingan ganda dalam analisis kinerja 

perusahaan, yaitu menilai fisiensi dan profitabilitas operasi, serta 

menimbang seberapa efektif penggunaan sumber daya perusahaan. 

Penilain atas operasi, sebagian besar dilakukan berdasarkan analisis atas 

laporan laba-rugi, sedangkan efektivitas penggunaan sumber daya 

biasanya diukur dan dikaji ulang baik neraca maupun laporan 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 per divisi, penilaian operasi 

biasanya dilakukanmelalui analisis persentase laporan laba-rugi. 

Masing-masing pos biaya dan beban biasanya berkaitan penjualan 

bersih. Dasar menggunakan penjualan bersih sebagai penyebut 

memberikan suatu standar. Pengakuan yang masuk akal, khususnya 

untuk menelusuri kemajuan kepada serangkaian peride lampau. 

Macam-macam analisis tersebut anatara lain analisis marjin laba, 

analisis beban dan analisis kontribusi. 

b.Manajemen Sumber Daya 

Merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dipercayakan kepadanya oleh pemilik perusahaan secara efektif. 

Contoh analisis yang dipakai adalah perputaran persediaan dan 

perputaran total aktiva. 

c. Profitabilitas. 
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Menyangkut efekivitas manajer dalam menggunakan total aktiva. 

Efektivitas dihitung dengan menghubungkan laba bersih dengan total 

aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. 

Contoh analisisnya adalah Return on total assets dan return on 

investment. 

 2. Sudut Pandang Pemilik. 

  Daya tarik utama dari pemilik perusahaan adalah profitabilitas. Dalam 

konteks ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha 

manajer atas dana yang diinvestasikan pemilik. Pemilik juga tertarik 

dengan pembagian laba yang menjadi haknya, yaitu seberapa banyak 

yang diinvestasikan kembali dan seberapa besar yang dibayarkan sebagai 

dividen. Salah satu contoh analisis yang digunakan adalah rasio 

pembayaran. 

3.  Sudut Pandang Pemberi Pinjaman. 

  Bila orientasi  pokok manajemen dan pemilik perusahaan mengarah pada 

kesinambungan perusahaan, pemberi pinjaman paling sedikit mempunyai 

dua kepentingan atas perusahaan tersebut, yaitu (1) pemberi pinjaman 

tertarik untuk memberi pinjaman dana kepada perusahaan yang sehat dan 

akan berjalan seperti yang diharapkan, (2) pada saat yang sama mereka 

harus mempertimbangkan konsekuensi negative, seperti kegagalan dan 

likuiditas. Adapun analisis yang digunakan anatara lain analisis likuiditas 

dan analisis leverage “. 

 Sedangkan menurut Hiro Tugiman ( 1999 : 1 ) terdapat empat cara 

penilaian kinerja, yaitu : 

           1. Balance Scorecard 

 Balance Scorecard  merupakan Contemporary Management tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan 

kinerja keuangan. 
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 B S terdiri dari dua kata : (1) kartu skor ( scorecard ) dan (2) berimbang ( 

balanced ). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

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

diwujudkan personel dimasa yang akan datang dapat dibandingkan dengan hasil 

kinerja sesungguhnya. Hasil ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja personel 

yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja 

personel-personel diukur secara berimbang dari dua aspek : keuangan dan non 

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

  Balance Scorecard  memperluas ukuran kinerja keempat  perspektif : 

keuangan, costumer, proses bisnis/intern dan pembelajaran pertumbuhan. 

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

 Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merk dagang 

atau identik dengan kemewahan. Namun standar ISO 8402 mutu diartikan sebagai 

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa. Dari standar ISO 8402 

yang mempengaruhi persepsi organisasi terhadap mutu anatara lain sesuai dengan 

kebutuhan, harga, waktu penyerahan produk dan kemudahan pemilihan. 

3. Malcolm Baldrige National Quality Award ( MBNQA ) 

 MBNQA merupakan pengukuran kinerja perusahaan. MBNQA merupakan 

kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh yang mencakup : seluruh 

fungsi manajemen, aspek-aspek pendekatan, penyebarluasan dan hasil-hasil usaha, 

memperbandingkan pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan perusahaan terbaik dibidangnya. 

 Kriteria ini sangat berguna untuk melakukan penilaian dari perusahaan 

sendiri dan pelatihan, serta merupakan alat untuk mengembangkan kinerja dan proses 

bisnis. 
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4. Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Keuangan 

 Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara adalah 

untuk meningkatkan daya efisiensi dan daya saing. 

 

2.5 Hubungan Analisis Laporan Keuangan Dengan Kinerja Perusahaan 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Performa suatu 

perusahaan dapat dilihat malalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan 

keuangan tersebut dapat diketahui financial dan hasil yang telah dicapai perusahaan 

selama periode tertentu. 

Harrington ( 1991 ; 1 ) menyebutkan sebagai berikut : 

 

“ statement the historical rec“ The primary  resources of information these 

analysis use to evaluate a firm performance ord 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 dinyatakan pula oleh Harrington ( 1991 ; 1 ) bahwa : 

 

“ The financial performance of corporation is of vital interest to many 

groups and individual “. 
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 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, manajer perusahaan harus 

berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode. 

 

 Hubungan antara kesehatan perusahaan dengan analisis laporan keuangan 

adalah seperti dikemukakan oleh Martin ( 1991 ; 421 ) yaitu : 

 

“ The financial analysis involves the assessment of a firm past, present, 

anticipated future financial condition. The objective is to identify any 

weaknes in the 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 : 

 

a. 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. 

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

berkepentingan dengan perusahaan, untuk membantu mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. 

c. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu manajer 

dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan di masa yang akan 

datang. 

  

 

    

 


