
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Konsep Analisis 

Ada beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

2. Menurut Komaruddin (1994: 163) 

 “Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu 
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing 
dalam satu keseluruhan yang padu.” 

 
Dari definisi-definisi dapat dikatakan bahwa analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 

sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu 

sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.  Menurut 

Harahap (2001: 190) jika analisis dikaitkan dengan penggunaan laporan 

keuangan pengertian analisis yang digabungkan dengan penggunaan laporan 

keuangan menjadi sebagai berikut: 

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

 

2.2  Laporan Keuangan 

 Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan menafsirkan data 

keuangan dari lembaga perusahaan, dimana akivitasnya berkaitan dengan 

produktivitas 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.  

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Arens 

(2000: 7), definisi akuntansi adalah "accounting is the process of recording, 

classifying and summarizing of economical event in logical manner for the 

purpose of providing financial information for decision making". Proses akuntansi 

tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam 

proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat 

keuangan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan dan saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran 

secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu 

periode yang akan dgabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 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 yang 

dapat menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan.  

 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut SAK No.1 

(2004: 2) pengertian laporan keuangan adalah : 

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 
laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara 
seperti misalnya: laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, 
dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga".  



Sesuai dengan yang dinyatakan dalam SAK, Munawir (2004: 5) 

mengemukakan sebagai berikut : 

“Pada umumnya laporan keuangan itu 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 (laporan) Laba-Rugi memperlihatkan hasil-hasil yang 
telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode 
tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan 
penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal 
perusahaan”. 
 
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Posisi Keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Bagi para analis, 

laporan keuangan merupakan alat untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis 

suatu perusahaan. Agar dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap 

laporan keuangan itu hasilnya memuaskan, perlu adanya konsistensi penyajian 

yaitu keseragaman bentuk laporan untuk beberapa periode. Biasanya analis 

membutuhkan beberapa periode laporan keuangan untuk dianalisis. 

 

2.2.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004: 

4) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa 

yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan 

atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 



2.2.3  Manfaat Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2004: 3), manfaat laporan keuangan antara lain : 

a. Mengukur Tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 

produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan.  

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Dalam hubungannya dengan analisis laporan keuangan, manajer 

merupakan “orang dalam”, orang yang dapat menggunakan data keuangan 

apapun yang ada di dalam perusahaaan, dan hasil analisisnya sepenuhnya untuk 

kepentingan perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.2.4  Karakteristik Laporan Keuangan  

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif, yaitu: 

a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting inforamasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi 

kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak 

dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut 

terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

 

 



b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

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

masa lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas handal 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. 

d. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

perusahaan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama untuk perusahaan yang 

berbeda. 

 

2.2.5  Pemakai Laporan Keuangan  

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka  

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi : 



a) Investor. Penanam modal beresiko dan penasehat mereka 

berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan 

dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi 

untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau 

menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

b) 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.  

c) Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan Kreditor. Usaha Lainnya. Pemasok dan kreditor usaha 

lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali 

jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan 

hidup perusahaan. 

e) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka 

terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada 

perusahaan.  

f) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena 

itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk aktivitas perusahaan, menetapkan 



kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g) Masyarakat. Perusahaan memperngaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi 

seperti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang 

dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.  

 

2.2.6  Isi Laporan Keuangan 

 Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laporan keuangan 

adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini di identifikasikan sebagai 

berikut : 

2.2.6.1 Neraca  

  Adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, 

biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada 

suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut 

dengan Balance Sheet. 

 Menurut Munawir (2004: 13), neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu : 

1. Aktiva 

Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang 

berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum 

dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud 

lainnya misalnya, goodwill, hak patent, hak penerbitan dan sebagainya.Sedangkan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004: 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”. 



Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama 

yaitu :  

1. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu atau dalam 

perputaran kegiatan perusahaan yang normal). 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah : 

a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan.Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang 

diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di Bank dalam 

bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat 

diambil kembali setiap saat diperlukan oleh perusahaan.  

b. Investasi jangka pendek (surat berharga atau marketable 

securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) 

dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas untuk sementara belum 

dibutuhkan dalam operasi. Yang termasuk dalam investasi jangka 

pendek adalah: 

1. Deposit di bank. 

2. Surat berharga yang berwujud saham obligasi dan surat hipotek, 

sertifikat bank dan lain-lain investasi yang mudah diperjual-belikan. 

c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang. 

d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor 

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

e. Persediaan. Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal neraca masih di gudang/belum laku dijual. Untuk 

perusahaan manufacturing (yang memproduksi barang) maka 

persediaan yang dimiliki meliputi : 



1. Persediaan barang mentah. 

2. Persediaan barang dalam proses. 

3. Persediaan barang jadi. 

f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus dibayar, 

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena 

perusahaan telah memberikan jasa/prestasi, tetapi belum diterima 

pembayarannya, sehingga merupakan tagihan. 

g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran 

untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu 

belum menjadi biaya atau jasa prestasi pihak lain itu belum dinikmati 

oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

 

2. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif 

permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih satu tahun 

atau tidak habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang 

termasuk aktiva tidak lancar adalah: 

a. Investasi jangka panjang. Bagi perusahaan yang cukup besar dalam 

arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi 

dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan 

modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. 

Investasi jangka panjang ini dapat berupa: 

1. Saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada 

perusahaan lain. 

2. Aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan 

ataupun, 

3. Dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu. 

b. Aktiva tetap, adalah kekayaan yang yang dimiliki perusahaan yang 

fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan 

sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus 

digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut 

mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis 



dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan). Yang termasuk 

dalam aktiva tetap ini meliputi: 

1. Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, 

misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain 

sebagainya. 

2. Bangunan, baik bangunan kantor, toko bangunan untuk pabrik. 

3. Mesin. 

4. Inventaris. 

5.  Kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya. 

c. Aktiva tetap tidak berwujud, adalah kekayaan perusahaan yang 

secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang 

mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam 

kegiatan perusahaan. Yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud ini 

antara lain meliputi: hak cipta, merk dagang, biaya pendirian, lisensi, 

goodwill, dan sebagainya. 

d. Beban yang ditangguhkan, adalah menunjukkan adanya pengeluaran 

atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-

periode berikutnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: biaya 

pemasaran, diskonto obligasi, biaya pembukuan perusahaan, biaya 

penelitian dan sebagainya.  

e. Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva 

perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam 

klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya: gedung dalam proses, 

tanah dalam penyelesaian, Piutang jangka panjang dan sebagainya. 

 

2. Pengertian Hutang  

Menurut Munawir (2004: 18), hutang adalah “Semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004: 13) kewajiban adalah: 



“Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”. 

Menurut Munawir (2004: 18) Hutang atau kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar meliputi antara lain : 

a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan secara kredit. 

b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk 

melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu di masa yang akan 

datang. 

c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara. 

d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya yang sudah terjadi tetapi 

belum dilakukan pembayarannya. 

e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

f. Penghasilan yang diterima di muka, adalah penerimaan uang untuk 

penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. 

2. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca), yang meliputi; hutang obligasi, hutang hipotik dan 

pinjaman jangka panjang yang lain. 

 

3. Pengertian Modal 

Menurut Munawir (2004: 13), modal adalah “Merupakan hak atau bagian 

yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), 



surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya”. Sedangkan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004: 13) ekuitas adalah “Hak residual atas aktiva 

perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”. 

 

Bentuk Neraca  

 Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman di antara 

perusahaan-perusahaan yang tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, 

tetapi neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk skontro dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet dan hutang 

serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. 

2. Bentuk Vertikal, dalam bentuk ini semua aktiva tampak di bagian atas yang 

selanjutnya di ikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta 

modal.  

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang 

dikehendaki nampak lebih jelas. 

 

2.2.6.2 Laporan Perhitungan Laba Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba-

rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umum diterapkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan aau memberikan service) di 

ikuti dengan harga pokok dari barang/service yang dijual, sehingga diperoleh 

laba kotor. 

2. Bagian yang kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari 

biaya penjualan dan biaya umum/administrasi (operating expense). 



3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok 

perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok 

perusahaan (non operating/financial income and expense). 

4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang isidential (extraordinary 

gain or loss) sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

 

Bentuk Laporan Laba-Rugi 

 Bentuk dari laporan laba-rugi yang biasa digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan satu 

kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung 

laba/rugi hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya 

tetap terhadap total penghasilan. 

2. Bentuk multiple step, yaitu dengan melakukan pengelompokkan yang lebih 

teliti dan terinci sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. 

 

2.2.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas  

 Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan 

merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan 

pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja 

selama periode tertentu dan perubahan unsur kerja selama periode yang 

bersangkutan. 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004: 1.17)  dinyatakan bahwa: 

“Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 
penurunan aktiva bersih arau kekayaan selama periode bersangkutan 
berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 
diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, 
kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan 
pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, 
menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 
kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan”. 

 

 

 



1. Laporan Arus Kas 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas. 

Arus kas merupakan jiwa bagi setiap perusahaan dan fundamental bagi 

eksistensi sebuah perusahaan serta menunjukkan dapat tidaknya semua 

perusahaan membayar semua kewajibannya. Laporan arus kas disusun dengan 

tujuan utama memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan dengan basis kas (Cash Basis). 

Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan, dengan 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Apabila digunakan bersama dengan 

laporan keuangan lainnya, seperti neraca, laporan laba-rugi, laporan saldo laba 

ditahan, laporan arus kas mempunyai kegunaan memberikan informasi untuk : 

a. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan 

mempengaruhi arus kas.  

b. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.  

c. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang 

arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. 

d. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah 

waktu, dan kepastian arus kas masa depan. 

e. Meneliti kecermatan taksiran arus kas depan serta menentukan hubungan 

antara profitabilitas dan arus kas serta dampak perubahan harga. 

Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

perubahan kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, maupun 

pendanaan. Informasi tersebut dapat menunjukkan bagaimana mungkin sebuah 

perusahaan yang melaporkan kerugian tetap dapat membeli aktiva tetap atau 



membayar deviden. Pelaporan kenaikan dan penurunan bersih kas menjadi 

berguna karena investor, kreditor, dan pihak lainnya ingin mengetahui apa yang 

sedang terjadi dengan sumber dana perusahaan yang paling likuid yaitu kas. 

 

2. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004;1.10) menyatakan bahwa : 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan 
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 
seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan 
keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan 
untuk diungkapkan dalam Pernyataan Akuntansi Keuangan serta 
pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar”. 
 

Catatan laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 

penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan 

laporan perubahan ekuitas.  

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan 

dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, maka catatan 

atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut : 

a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan. 

b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana 

pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian 

komponen laporan keuangan. 

c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.  



2.2.7  Keterbatasan Laporan keuangan  

 Menurut Munawir (2004: 9), mengemukakan bahwa laporan keuangan itu 

mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (Laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan hasil final. Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi di mana interim report ini 

terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh 

akuntan atau management yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 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 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 yang belum tentu sama dengan harga 

pasar sekarang maupun nilai gantinya.  

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli 

uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual 

semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang 

tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 

 



2.3  Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan, apabila dengan dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan mengolah 

lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan analisis 

trend, akan diperoleh prediksi tentang apa yang akan mungkin terjadi di masa 

yang akan datang.  

Disinilah arti penting suatu analisis terhadap laporan keuangan. Hasil 

analisis laporan keuangan akan mampu membantu menginterpretasikan berbagai 

hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan 

potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang.  

 

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo (2002: 52), analisis laporan keuangan adalah : 

“Tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan 
keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur 
tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, 
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang 
baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”. 
Dari definisi tersebut dapat diartikan, untuk dapat menganalisis laporan 

keuangan suatu perusahaan, para analis selain itu harus memahami betul kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, juga harus mampu 

mengaplikasikan berbagai teknik/alat analisis laporan keuangan. Selain itu, 

analisis laporan keuangan tidak dapat terlepas dari penggunaan pertimbangan-

pertimbangan. 

 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan   

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. 

Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening dalam memilih alternatif 

investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

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

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

terhadap manajemen. 



Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah tujuannya untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan 

dugaan murni, terkaan dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian yang tidak bias dielakkan pada setiap proses pengambilan 

keputusan. Analisis laporan keuangan tidaklah mengurangi kebutuhan akan 

penggunaan pertimbangan-pertimbangan, melainkan hanya memberikan dasar 

yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut. 

 

2.3.3  Pentingnya Analisis Laporan Keuangan  

 Agar laporan keuangan bermanfaat bagi mereka yang memerlukan, 

laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh 

pemakai laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu 

informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan. Menurut Bambang Djinarto 

(2002: 171) informasi analisis laporan keuangan diperlukan bagi beberapa pihak, 

yaitu : 

1. Pemilik perusahaan 

2. Manajemen  

3. Karyawan 

4. Pemerintah 

5. Kreditur (Bank) 

 

2.3.4  Prosedur Analisis 

 Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan 

dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. 

Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis 



merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan 

keuangan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi 

yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend (kecenderungan) 

industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan teknologi; perubahan selera 

konsumen; perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per 

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

dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profile) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan 

diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara 

menyeluruh. Apabila dipandang perlu, dapat menyusun kembali laporan 

keuangan perusahaan yang dianalisis. Tujuan langkah ini adalah untuk 

memastikan laporan keuangan telah cukup menggambarkan data keuangan 

yang relevan 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 tersebut. 

 

2.3.5 Metode Analisis Laporan Keuangan 

 Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu : 

a. Analisis Horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan 

diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai 

analisis dinamis. 



b. Analisis Vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu membandingkan antara pos 

yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga 

hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. 

Analisis vertikal ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena 

kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa 

mengetahui perkembangannya. 

 

2.3.6  Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara perbandingan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan laporan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentasi suatu metode atau teknik analisis untuk tendensi 

daripada keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

menurun. 

3. Laporan dengan prosentasi per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu 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 perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan 

laba yang dibudgetkan untuk periode tertentu.  

7. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

8. Analisis rasio, adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Karena di Indonesia belum ada standar rasio yang ditetapkan, maka 

penganalisis dapat membuat standar rasio. Menurut Munawir (2004: 66-67), 

menyebutkan langkah-langkah untuk membuat standar rasio sebagai berikut : 

1. Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat diperbandingkan 

(homogen dalam operasi dan data yang seragam dalam arti keseragaman 

dalam kebijaksanaan keuangan, penilaian aktiva dan metode depresiasi, serta 

menggambarkan atau mewakili kelompok yang homogen dalam aktivitasnya 

maupun jenis perusahaan dalam industri). 

2. Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam 

industri. 

3. Menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah dan 

Menghapus rasio yang extreme (terlalu tinggi atau terlalu rendah). 

4. Menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan mediannya. 

Dengan demikian rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan 

elemen-elemen laporan keuangan. Ada dua pengelompokan jenis-jenis rasio 

keuangan, yaitu : 

1.   Menurut sumber dimana rasio dibuat, dapat dikelompokan menjadi : 

a.   Rasio-Rasio Neraca (Balance Sheet Ratio) 

merupakan rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada 

neraca saja. Seperti current ratio, cash ratio, debt to equity ratio, dan 

sebagainya. 



b.   Rasio-Rasio Laporan Rugi Laba (Income Statement Ratio) 

yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan 

rugi laba saja, seperti profit margin, operation ratio, dan lain-lain. 

c.   Rasio-Rasio Antar Laporan (Inter Statement Ratio) 

yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada dua 

laporan, yaitu neraca dan laba rugi. Seperti return on investment, return on 

equity, assets turn over dan lain sebagainya. 

2.   Menurut tujuan penggunaan, dapat dikelompokan menjadi : 

a.   Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka 

pendeknya. 

b.   Rasio Leverage (Leverage Ratio) 

Rasio leverage adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

c.   Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio Aktivitas adalah rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber dananya. 

d.   Rasio Keuntungan (Profitability Ratio) 

Rasio keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

e.   Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Rasio Penilaian adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya. 

Standar rasio bukanlah merupakan angka pembanding yang ideal atau 

bukanlah merupakan ukuran yang pasti, tetapi standar rasio dapat digunakan 

sebagai pedoman atau pegangan bagi penganalisis. 

Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. 

Menurut Harahap (2002: 298), keunggulan analisis rasio adalah : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

atau ditaksirkan. 



2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

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

keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7. lebih mudah untuk melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan yang harus dihindari sewaktu penggunaannya.  

Menurut Harahap (2002: 299), keterbatasan analisis rasio adalah : 

1. Keterbatasan akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan 

teknik ini seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran atau judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bias berdampak pada angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bias 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

2. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio. 

3. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

4. Dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi 

yang dipakai tidak sama. Oleh karena itu jika dilakukan perbandingan bias 

menimbulkan kesalahan. 

 

 

 



2.4  Modal Kerja 

2.4.1 Pengertian dan Konsep Modal Kerja 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari, misalkan untuk membeli bahan baku, pembelian 

bahan penolong, biaya produksi, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan 

sebagainya, dimana dana atau uang yang telah dikeluarkan diharapkan akan dapat 

kembali masuk ke perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil operasi 

perusahaan. Uang yang masuk tersebut akan segera dikeluarkan kembali untuk 

membiayai hasil operasi berikutnya, dengan demikian dana tersebut akan terus-

menerus berputar setiap periode selama hidupnya perusahaan.(Weston, 2001: 82) 

Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun  

jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas 

penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan 

kehilangan pendapatan atau keuntungan . Manajemen modal kerja yang tepat dan 

baik akan mendorong pencapaian kesuksesan kegiatan perusahaan 

(http://www.ilmumanajemen.wordpress.com, diakses tanggal 14 November 

2008). 

Secara tradisional, modal kerja didefinisikan sebagai investasi perusahaan 

dalam aktiva lancar (current asset). Aktiva lancar itu sendiri terdiri dari semua 

aktiva atau asset yang dapat dicairkan dalam waktu paling lama satu tahun. Aktiva 

yang dapat digolongkan sebagai aktiva lancar adalah uang tunai (cash), sekuritas 

yang mudah diperjualbelikan (marketable securities), piutang dagang (account 

receivable), dan persediaan . 

Banyak par ahli mendefinisikan modal kerja dengan berbagai cara berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Pada intinya modal  kerja memiliki dua definisi 

pokok, yaitu modal kerja kualitatif atau yang disebut net working capital dan 

modal kerja kuantitatif atau disebut sebagai gross working capital. Seperti yang 

dikemukakan oleh Lukman Syamsudin (2002: 202) yang mendefinisikan bahwa 

“Net working capital atau modal kerja bersih perusahaan seringkali didefinisikan 

sebagai selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar, maka berarti perusahaan 

http://www.ilmumanajemen.wordpress.com/


memiliki net working capital tertentu, dimana jumlah ini sangat ditentukan oleh 

jenis usaha dari masing-masing perusahaan. 

Menurut Agus Santono (2001: 385) definisi modal keja adalah “Modal 

kerja kuatitatif atau gross working capital merupakan keseluruhan aktiva lancar. 

Sedangkan modal kerja kualitatif atau net working capital merupakan seluruh 

aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang”. Sedangkan menurut Arthur 

dalam Chaerul Djakman (2001: 385) menyatakan bahwa “Modal kerja 

merupakan investasi perusahaan dalam waktu setahun atau kurang dan net 

working capital adalah perbedaan aktiva lancar perusahaan dengan hutang lancar 

perusahaan”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan  

bahwa adanya perbedaan dalam pengertian modal kerja sebagai kelebihan antara 

aktiva lancar atas hutang  lancar atau disebut net working capital, dan pengertian 

modal kerja sebagai gross working capital yaitu jumlah selurih aktiva lancar 

perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (1995: 60) pengertian modal kerja dapat 

dijabarkan dalam beberapa konsep modal kerja yaitu : 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan kepada kuatitas dari dan yang tertanam dalam 

unsur-unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali 

berputar dan akan kembali  dalam bentuk semula atau aktiva dimana tertanam di 

dalamnya akan bebas lagi dalam jangka waktu yang pendek. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar atau sering disebut modal 

kerja bruto. 

2. Konsep Fungsional  

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income) dari usaha pokok perusahaan, seluruhnya akan digunakan 

untuk menghasilkan pendapatan tetapi tidak semua dana digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan periode ini (current income). Ada sebagian dana yang 

akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, 

misalnya bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor dan aktiva tetap lainnya. 

 



2.4.2 Jenis-jenis Modal Kerja 

 Mengenai jenis-jenis modal kerja yang dikutip oleh Bambang Riyanto 

(1995: 61) adalah sebagai berikut : 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working CapitalI) adalah modal kerja 

yang harus ada dalam perusahaan , agar perusahaan dapat menjalankan 

kegiatannya. 

Modal kerja permanent dapat dibedakan menjadi : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal 

kerja minimum untuk menjamin kontinuitas usahanya. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu modal kerja 

yang diperlukan untuk luas atau skala produksi yang normal yakni 

sifat-sifat yang dinamis sesuai dengan luas produksi rata-rata suatu 

periode tertentu untuk memproduksi suatu produk. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) adalah modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal ini dibedakan 

menjadi: 

a. Modal Kerja Musiman (Seasional Working Capital) yaitu modal 

kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi musim. 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja 

yang berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang 

tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan buruh, 

banjir, perubahan ekonomi yang mendadak. 

 

2.7.1 Pentingnya Modal Kerja 

Mengenai pengelolaan modal kerja yang mempunyai peranan penting bagi 

perusahaan dinyatakan oleh  Weston dan Copeland dalam Jaka dan 

Kirbandoko (1997: 329), sebagai berikut : 

a. Hasil survei menunjukan bahwa sebagian besar waktu manajer tersita 

untuk kegiatan operasi perusahaan dari hari ke hari. 



b. Lebih dari separuh total aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar. 

Sebagai bagian investasi yang besar dan mudah diuangkan, maka 

aktiva lancar memerlukan perhatian yang seksama dari manajer 

keuangan. 

c. Manajemen modal kerja penting bagi perusahaan kecil walaupun 

perusahaan kecil ini dapat mengurangi investasi aktiva tetapnya 

melalui sewa atau leasing peralatan dan mesin, mereka tidak dapat 

menghindari kebutuhan akan kas, piutang, dan persediaan. Oleh karena 

itu, aktiva lancar sangat penting bagi para manajer perusahaan kecil. 

d. Adanya hubungan yang langsung antara pertumbuhan penjualan 

dengan kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Peningkatan 

penjualan juga membutuhkan tambahan persediaan dan mungkin juga 

tambahan kas. Semua kebutuhan tersebut memerlukan pembiayaan dan 

karena hubungannya langsung dengan volume penjualan maka perlu 

sekali agar manajer keuangan mengikuti perkembangan modal kerja 

perusahaan. 

 

2.7.1 Komponen Modal Kerja 

Untuk dapat menganalisis modal kerja, perlu diketahui hal-hal yang 

termasuk ke dalam komponen modal kerja. Syafarudin Alwi (1993: 2) 

mengemukakan pendapatnya bahwa “Komponen modal kerja adalah kas, surat 

baerharga, piutang dan inventori serta hutang lancar”. Pendapat tersebut sesuai 

dengan pengertian modal kerja menurut Fred dan Copeland dalam Robinson 

(1996: 327) menyatakan bahwa “modal kerja merupakan investasi perusahaan 

dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi 

kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar”. 

Pengertian modal kerja menurut Santono (2001: 385) yaitu “Ada dua 

pengertian modal kerja yang pertama gross working capital adalah keseluruhan 

aktiva lancar, sementara pengertian net working capital adalah seluruh aktiva 

dikurangi dengan hutang lancar”. Dari pendapat-pandapat yang dikemukakan di 

atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa pengelolaan modal kerja 



menyangkut komponen aktiva lancar dan hutang lancar. Sehingga dapat diketahui 

bahwa komponen modal kerja adalah : 

1.   Kas dan Bank (Setara Kas) 

      Istilah kas menunjukan aktiva yang paling liquid yang dapat digunakan segera 

untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan. Kas terdiri dari pos-pos 

yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan dasar pengukuran dasar 

pengukuran akuntansi,termasuk dalam uang tunai dan rekening giro 

perusahaan. 

Dalam PSAK No. 9 paragraf 7 (2004) disebut bahwa yang dimaksud dengan 

kas ialah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan umum perusahaan. Yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening 

giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai 

kegiatan umum perusahaan. Suatu pos dapat diklasifikasikan sebagai kas 

apabila penggunaannya tidak dapat  dibatasi dan selalu siap tersedia untuk 

membiayai kegiatan umum perusahaan. Pos-pos tersebut berupa uang tunai 

yang ada di perusahaan dan dana yang tidak dibatasi sebagai simpanan di bank 

yang dapat ditarik sewaktu-waktu. 

2.   Sekuritas (Surat-surat Berharga) 

Sekuritas merupakan surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memperoleh 

uang kas. Alasan pemilikan surat berharga oleh perusahaan dimaksudkan 

untuk menggunakan dana sementara yang lebih guna diinvestasikan dalam 

surat berharga yang dijual emiten (perusahaan yang mengeluarkan saham). 

Alasan lain perusahaan memiliki sekuritas ini adalah untuk menjaga likuiditas 

perusahaan dan memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Jadi sekuritas 

merupakan investasi perusahaan dalam bentuk surat berharga yang terdiri dari 

saham dan obligasi dengan jangka waktu investasi maksimal satu tahun. 

3. Piutang Dagang 

Piutang tercipta pada saat perusahaan melakukan penjualan kredit. Dalam 

keadaan normal dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, 

piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada persediaan, 

karena piutang berputar ke kas hanya membutuhkan satu langkah saja. 



Dari penjualan kredit tersebut maka timbul piutang. Piutang ini merupakan 

hak perusahaan di kemudian hari yang timbul dari transaksi masa lalu maupun 

masa sekarang yang akan diterima dalam bentuk kas. 

4. Persediaan 

Persediaan merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan perusahaan, 

untuk memperoleh laba yang diinginkan. Persediaan seringkali diartikan 

sebagai persediaan barang dagangan, hal seperti itu berlaku untuk perusahaan 

dagang. Sebenarnya pengertian persediaan lebih luas daripada hanya berupa 

barang dagang. Dalam perusahaan industri tidak hanya barang yang akan 

dijual saja, tetapi juga persediaan barang mentah dan persediaan barang dalam 

proses. Sedangkan dalam perusahaan jasa, persediaan suku cadang juga 

merupakan elemen penting dalam menunjang penjualan jasa kepada 

pelanggan. 

5. Hutang Lancar 

Munawir (2002: 182) menyatakan bahwa “hutang lancar adalah kewajiban 

yang akan diselesaikan atau dilunasi pembayarannya dalam jangka pendek 

dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang diklasifikasikan sebagai 

aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang lain”. Hutang lancar merupakan 

pengorbanan sumber ekonomis kepada pihak lain akibat kejadian di masa lalu 

yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari satu tahun. 

 

2.7.2 Kebutuhan Modal Kerja 

Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal kerja adalah 

menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Hal ini 

penting karena bila modal kerja perusahaan terlalu besar berarti ada sebagian dana 

yang menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Demikian pula bila modal kerja terlalu kecil akan ada risiko operasional 

perusahaan kemungkinan besar akan terganggu oleh karena itu perlu ditentukan 

berapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. 

 



Untuk menentukan besarnya modal kerja bisa digunakan metode 

penentuan besarnya modal kerja yaitu : 

1. Metode Keterikatan Dana 

Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini, dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu : 

a. Periode perputaran atau periode modal kerja adalah merupakan 

keseluruhan atau jumlah periode-periode yang meliputi jangka waktu 

pemberian kredit pembelian, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, 

lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan dalam gudang dan 

jangka waktu penerimaan piutang. 

b. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya, yang merupakan jumlah 

pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan 

mentah atau barang dagangan, pembayaran gaji pegawai dan sebagainya. 

2. Metode Perputaran Modal Kerja 

Dengan metode ini besarnya modal kerja ditentukan dengan cara menghitung 

perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Modal kerja selalu dalam 

keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working 

capital turnover period) dimulai dari saat dalam kas diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi 

kas. 

 

2.7.1 Pembiayaan Modal Kerja 

Ada dua macam kemungkinan sumber pembiayaan modal kerja yaitu 

dengan menggunakan sumber dana jangka panjang yaitu modal sendiri dan kredit 

jangka panjang, serta dana jangka pendek yaitu hutang jangka pendek. Sumber 

dana yang akan dipilih untuk membiayai modal kerja haruslah yang 

menguntungkan perusahaan. Jika kebutuhan modal kerja seluruhnya akan 

dipenuhi dengan kredit jangka pendek atau hutang lancar yang dapat digunakan 

terbatas. 



Adapun faktor-faktor yang membatasi jumlah hutang jangka pendek 

adalah : 

1. Jumlah hutang dagang dibatasi oleh pembelian bahan baku atau 

barang dagangan secara kredit. 

2. Jumlah biaya yang harus dibayar (hutang gaji dan hutang pajak) 

terbatas. 

3. Jumlah hutang jangka pendek yang dapat disetujui oleh kreditor 

terbatas. 

Demikian pula apabila kebutuhan modal kerja akan dipenuhi seluruhnya 

dengan modal sendiri, maka masalahnya apakah modal sendiri yang tersedia 

mencukupi. Pada umumnya jumlah modal sendiri tidak cukup untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan modal kerja karena sudah digunakan untuk membiayai aktiva 

tetap. Jika kebutuhan modal kerja seluruhnya dengan kredit jangka panjang, maka 

hal ini tidak menguntungkan, mengingat penggunaannya dalam jangka pendek, 

sedangkan perusahaan terkait pada beban tetap yang harus dibayar yaitu beban 

bunga. Selain itu ada periode dimana dana yang dipinjam akan menganggur dan 

perusahaan masih tetap harus membayar biaya bunganya. 

Dalam menentukan komposisi sumber dana jangka pendek dan jangka 

panjang yang akan digunakan untuk membiayai modal kerja, manajemen harus 

mengingat bahwa modal kerja adalah sejumlah dana tertentu yang harus berulang-

ulang berputar secara tetap atau permanen. Jumlah ini dengan sendirinya harus 

tetap dipertahankan jangan sampai kekurangan, sehingga tidak mengganggu 

jalannya operasi perusahaan, misalnya kas dalam jumlah tertentu harus selalu ada, 

begitu pula perusahaan sebaiknya mempertahankan sejumlah persediaan 

minimum. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diambil suatu pegangan 

bahwa modal kerja yang sifatnya permanen sebaiknya dibiayai dengan kredit 

jangka pendek. 

 

 

 

 



2.4.7 Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha, periode perputaran 

modal kerja (working capital turnover period) dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana 

kembali lagi menjadi kas. Menurut Bambang Riyanto (1995: 57) tingkat 

perputaran modal kerja bruto dapat diukur dengan menggunakan rasio tingkat 

perputaran modal kerja yang dirumuskan sebagai berikut : 

Net Sales 

Working Capital Turnover =-------------------------- 

              Working Capital 

 Rasio ini menunjukan berapa kali modal kerja berputar dalam satu periode 

(biasanya satu tahun). Lamanya waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh modal kerja 

untuk setiap kali berputar disebut periode perputaran modal kerja. Periode 

perputaran modal kerja akan mempengaruhi lama terkaitnya dana pada modal 

kerja. Periode perputaran modal kerja dapat ditentukan dengan persamaan : 

      360 

Working Capital Turnover Period =  ------------------------------- 

                   Working Capital Turnover 

Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan memperbesar jumlah 

kebutuhan modal kerja, begitu pula sebaliknya bila periode terikatnya modal kerja 

semakin kecil kebutuhan modal kerja juga semakin kecil. Menurut Sutrisno 

(2001:50) yang mengemukakan bahwa “Periode terikatnya modal kerja adalah 

jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanam ke dalam elemen-elemen modal 

kerja sampai menjadi kas lagi”. Perputaran modal kerja untuk setiap jenis 

perusahaan berbeda-beda. Periode terikatnya modal kerja pada perusahaan jasa 

dan dagang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat perputaran modal 

kerja pada perusahaan industri. 

  

 

 



2.5  Leverage 

2.5.1  Pengertian Leverage 

 Perusahaan dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga 

menggunakan aktiva tetap seperti tanah, bangunan , pabrik, mesin, kendaraan, dan 

peralatan lainnya yang mempunyai masa manfaat jangka panjang atau lebih dari 

satu tahun. Atas penggunaan aktiva tersebut perusahaan harus menanggung biaya 

yang bersifat tetap yaitu biaya tetap atau fixed cost. Disamping itu untuk 

memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau 

modal yang berasal dari pemilik, dan bisa juga berasal dari pinjamamn atau 

hutang. Bila perusahaan akan membayar biaya bunga yang merupakan biaya tetap 

bagi perusahaan. 

 Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan asset yang 

menyebabkan harus membayar biaya tetap. Dengan demikian menurut Sutrisno 

(2001: 227) mengatakan bahwa ”leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber 

dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya 

tetap atau membayar beban tetap”. 

 Dengan demikian jelas bahwa penggunaan leverage dapat menimbulkan 

beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan perusahaan sedang 

memburuk. Disamping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin 

besar, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga pun bisa 

terjadi. 

 

2.5.2  Jenis-jenis Leverage 

 Leverage dibagi kedalam dua macam yaitu Operating Leverage dan 

Financial Leverage. Perusahaan menggunakan Operating Leverage dan  

Financial Leverage dengan tujuan agar keuntungan lebih besar dari pada biaya 

asset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan bagi 

para pemegang saham. Adapun jenis-jenis leverage dijelaskan sebagai berikut: 

1. Operating Leverage 

    Leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan 

harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage 



operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas 

penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutup biaya tetap. Leverage 

operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan 

operasi. Dengan mengetahui tingkat leverage operasi maka manajemen bisa 

menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan. 

Ukuran leverage operasi yaitu degree of operating leverage (DOL), artinya 

bila DOL diketemukan 2, maka bila penjualan naik atau turun sebesar 10%, 

keuntungan bisa diprediksi akan naik atau turun sebesar 2 kali kenaikan atau 

penurunan penjualan, berarti 2 x 10% = 20%. Semakin tinggi DOL, 

perusahaan semakin beresiko karena harus menanggung biaya tetap semakin 

besar. 

2. Financial Leverage 

Financial Leverage merupakan penggunaan dana yang menyebabkan 

perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana 

yang menyebabkan beban tetap ini daiharapkan penghasilan yang diperoleh 

lebih besar dibandingkan beban yang dikeluarkan. Financial leverage 

mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi (EBIT) terhadap 

perubahan pendapatan bagi para pemegang saham. Ukuran tingkat Financial 

leverage adalah Degree of  Financial Leverage (DFL). 

 

2.5.3  Rasio Leverage 

 Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan antara dana 

yang disediakan pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditur 

perusahaan. Rasio leverage mengandung beberapa implikasi yaitu : (1) para 

kreditur akan melihat modal sendiri perusahaan, atau dana yang disediakan oleh 

pemilik untuk menentukan besarnya margin pengaman (margin of safety), (2) 

dengan mencari dana yang berasal dari hutang pemilik memperoleh manfaat 

mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi yang terbatas, (3) jika 

perusahaan memperoleh laba yang lebih besar dari dana yang dipinjam dari pada 

yang harus dibayar sebagai bunga, maka hasil pengembalian kepada para pemilik 

akan meningkat. (Sutrisno: 2003) 



Perusahaan dengan ratio leverage yang rendah memiliki rasio rugi yang 

lebih kecil, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih rendah. 

Sebaliknya perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengemban resiko rugi 

yang besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. 

Prospek pengembalian yang tinggi memang diinginkan, tetapi para investor 

umumnya menolak untuk menerima risiko keputusan untuk menggunakan 

leverage, oleh karena harus menyeimbangkan hasil pengembalian yang lebih 

tinggi terhadap peningkatan resiko. Menurut Bambang Riyanto (1998:333) 

dalam bukunya yang berjudul “Dasar- Dasar Pembelanjaan Perusahaan” 

mengatakan bahwa “Ratio Leverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang”. 

Ratio leverage yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah total debt 

to total assets. Rasio total hutang dengan total aktiva ini ditujukan untuk 

mengukur prosentase sampai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor lebih menyukai 

debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya semakin baik. Semakin 

tinggi debt ratio menunjukan perusahaan semakin beresiko. Semakin beresiko, 

kreditor akan meminta imbalan yang semakin tinggi. Akan tetapi rasio leverage 

dapat berdampak positif dan negatif terhadap Return on Assets (ROA), tergantung 

pada rentabilitas ekonomi perusahaan dan besarnya tingkat bunga pinjaman. Pada 

keadaan ekonomi yang baik dimana tingkat rentabilitas ekonomi perusahaan 

tinggi dari pada tingkat bunga, maka leverage yang tinggi dapat mengakibatkan 

tingkat return yang dihararapkan oleh perusahaan akan semakin besar. 

Debt ratio bisa juga dirumuskan sebagai berikut : 

 

 Total Hutang 

 Debt ratio to Total Asset = ------------------ x 100% 

 Total Aktiva 

 



 Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya 

sama dengan nol, artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan 

modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. 

Ratio leverage lain yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yakni sebagai 

berikut: 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity ratio) merupakan 

imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi ratio ini berarti modal sendiri semakin sedikit disbanding 

dengan hutangnya. Yang paling baik untuk perusahaan adalah besarnya 

hutang tidak boleh melebihi modal sendiri, tujuannya agar beban tetapnya 

tidak terlalu tinggi. Untuk menghitung debt to equity ratio dapat 

menggunakan rumus : 

 

 Total Hutang 

Debt to Equity Ratio =----------------- x 100% 

  Modal 

2. Time Interest Earned Ratio 

Time interest Earned ratio sering disebut juga coverage ratio merupakan 

rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dangan beban bunga. Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban teatpnya, berupa 

bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapa kali 

besarnya laba bisa menutup beban bunganya. Rumus yang digunakan 

adalah : 

 

 Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

Time Interest Earned Ratio =----------------------------------------- 

 Beban Bunga 

 

 

 



3. Fixed Charge Coverage Ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban 

tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran 

pinjaman, dan sewa. Karena mungkin saja perusahaan menggunakan 

aktiva tetap dengan cara leasing, sehingga harus membayar angsuran 

tertentu. Untuk menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus: 

 

   EBIT + Bunga + Angsuran Lease 

Fixed Charge Coverage Ratio =--------------------------------------------- 

 Bunga + Angsuran Lease 

 

4. Debt Service Ratio 

Debt service ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

 

    Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

Debt Service Ratio = ------------------------------------------------------ 

 Bunga + Sewa + Angsuran Pokok Pinjaman 

 -------------------------------- 

 (1 – Tarif Pajak) 

 Akan tetapi sesuai dengan yang penulis kemukakan dalam Bab I, penulis hanya 

akan menggunakan leverage ratio dengan formula total debt to total assets ratio 

dan Time Interest Earned (coverage ratio) untuk perhitungan data atau 

pembahasan masalah yang terdapat pada Bab IV. Hal ini dikarenakan penulis 

ingin mengetahui sejau mana perusahaan dapat mengelola asset perusahaan yang 

dibiayai oleh dana yang diberikan oleh pihak ketiga. 

 

 

 

 



2.6  Laba/ Profit 

2.6.1  Pengertian Laba / Profit 

 Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha atau 

perusahaan. Keinginan untuk memperoleh laba adalah tujuan utama dari setiap 

perusahaan. Banyak literatur yang membahas mengenai laba, diantaranya menurut 

pendapat Smith dan Skousen yang dialihbahasakan oleh Tim Penerjemah 

Erlangga (1995:119), sebagai berikut: 

“Laba adalah pengembalian (return) yang melebihi investasi dan 
konsep laba didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dikembalikan 
oleh entitas kepada investornya sambil tetap mempertahankan 
tingkat pemeliharaan modal keuangan (financial capital maintenance) 
oleh entitas yang bersangkutan”. 
 
Menurut konsep ini, suatu perusahaan pada akhir periode lebih besar 

daripada jumlah keuangan aktiva bersih pada awal periode bersangkutan sesudah 

memperhitungkan pengaruh transaksi dengan pemilik. Sedangkan menurut 

Anthony dalam Agus Maulana (1992:204), mengemukakan bahwa “Laba adalah 

selisih antara pendapatan (ukuran keluaran) dengan pengeluaran (ukuran 

masukan). Jadi laba merupakan ukuran efisiensi dan efektifitas”. 

Jelas bahwa menurut pendapat di atas, bahwa laba dapat dijadikan sebagai 

ukuran efisiensi dan efektifitas dari sebuah unit kerja. Pendapat ini sebenarnya 

wajar, karena tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba sebenar-benarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena laba 

pada suatu perusahaan atau unit usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba 

merupakan alat yang tepat untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen 

perusahaan, atau dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu usaha secara 

garis besar dapat dilihat dari laba (profit) yang diperoleh. 

 Walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan 

utamanya, tetapi tidak dipungkiri bahwa organisasi non-profit juga memerlukan 

laba untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk perusahaan 

yang bertujuan memaksimalkan laba, laba juga dapat menjamin eksistensi 

perusahaan baik dalam operasional maupun dalam kemampuan untuk 

memberikan deviden yang memuaskan kepada para pemegang saham. 



2.6.2  Konsep Laba 

Laba merupakan pos yang penting dan paling dasar dari ikhtisar keuangan 

yang memiliki beberapa kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya 

dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran 

deviden, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan unsur prediksi keuangan. 

Agar laba yang disajikan oleh suatu perusahaan tidak menyesatkan dalam 

pengambilan keputusan, maka pemakai laporan keuangan harus mengetahui 

bagaimana laba tersebut diukur. 

 Laba dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan atau keuntungan yang 

diterima perusahaan, karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk 

kepentingan pihak lain. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan cara 

menghitung pertumbuhan net assets pada dua periode akuntansi yang berbeda 

kemudian dinilai perubahannya, cara lainnya adalah dengan membandingkan 

antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dipakai untuk menghasilkan 

pendapatan tersebut dalam periode akuntansi. Konsep laba menurut Hendriksen 

(2000: 339) terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: 

“1. Tingkatan Struktural atau Sintaksis.  

2. Tingkat Semantik atau Interpretatif. 

3. Tingkat Pragmatik”. 

 Konsep laba di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tingkatan Struktural atau Sintaksis  

Pengertian laba akuntansi yaitu selisih antara pendapatan yang diakui dengan 

biaya yang telah dikeluarkan. Ada dua pendekatan dalam pengukurannya, 

yaitu: 

a. Pendekatan transaksi 

Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul karena adanya suatu 

transaksi atau hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan 

nilai aktiva atau hutang perusahaan, dalam arti transaksi ekstern sesuai 

dengan konsep realisasi pada saat penjualan dan konsep biaya. 

 

 



b. Pendekatan aktivitas 

Menurut pendekatan ini, laba timbul karena adanya aktivitas atau 

peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terjadi dan bukan atas suatu 

transaksi dengan berorientasi konsep pada dunia nyata. 

2. Tingkat Semantik atau Interpretatif 

Konsep laba akuntansi pada tingkat ini menunjukkan dua hal, yaitu: 

a. menyangkut perubahan dalam meningkatkan kemakmuran yang harus 

ditunjukkan langsung pada keberhasilan perusahaan dalam 

menggunakan dananya dari suatu aktivitas perusahaan untuk mencapai 

kas minimum yang melebihi kas yang telah dikeluarkan. 

b. memaksimalkan laba berdasarkan kondisi khusus dari struktur pasar, 

permintaan produk dan biaya masukan didalam pengukuran efisiensi 

laba komprehensif. 

1. Tingkat Pragmatik 

Tingkat pengukuran ini bertitik tolak dari adanya kaitan antara informasi yang 

disajikan kepada para pemakai informasi dengan perilakunya, yaitu dengan 

menilai akibat-akibat dari segi ekonomi maupun psikologis terhadap berbagai 

alternatif. Prosedur-prosedur akuntansi dan media laporan dalam pengambilan 

keputusan dihubungkan dengan laba sebagai alat prediksi. 

 

2.6.3  Jenis-jenis Laba dan Perhitungan Laba 

 Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba rugi terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Laba Kotor 

Yang dimaksud dengan laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan 

dengan harga pokok persediaan. 

2. Laba Operasional 

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk rencana-

rencana kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi, yang 

dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini 



menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Dikurangi Pajak 

Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil 

usaha dan dikurangi biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu 

dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini 

menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.  

4. Laba Sesudah Pajak atau Laba Bersih 

Laba bersih merupakan laba setelah dikurangi dengan pajak. Laba bersih 

dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan atau retained earnings. 

Dalam perkiraan ini akan diambil suatu jumlah tertentu untuk dibagikan 

sebagai deviden kepada para pemegang saham. 

Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, namun 

untuk tujuan praktis perhitungan laba sebaiknya dilakukan pada akhir periode 

akuntansi. Perhitungan laba ini umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Intern 

Tujuan ini berhubungan dengan usaha pimpinan untuk menyerahkan 

aktivitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. Informasi 

tentang laba dapat dipergunakan oleh pimpinan perusahaan untuk 

mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan dalam periode yang lalu, dan 

untuk menganalisis dan memperbaikinya serta meningkatkan kemampuan 

unit usaha dalam menghasilkan laba. 

2. Tujuan Ekstern 

Tujuan ekstern merupakan perhitungan laba yang ditujukan untuk 

memberi pertanggungjawaban pada pemegang saham, untuk keperluan 

pajak, untuk emisi saham di bursa efek serta permohonankredit kepada 

pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. 

 

 

 

 



2.7       Profitabilitas (Keuntungan) 

 Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba atau sejauh mana efektivitas pengelolaan perusahaan untuk memperoleh hasil 

penjualan. Agus Santono (2001: 122) yang mendefinisikan profitabilitas sebagai 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Sedangkan 

pengertian profitabilitas menurut Budi Raharjo (2001: 103) adalah sebagai 

berikut: “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya”. 

 Sedangkan menurut PSAK (2004: 17) dalam kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan disebutkan : 

 “Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan 
untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 
mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja 
adalah penting dalam hubungan ini bermanfaat untuk memprediksi 
kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya 
yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga beguna dalam 
perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 
memanfaatkan tambahan sumber daya”. 

 

 Profitabilitas mengukur evaluasi atas pendapatan perusahaan dan 

efektivitas penggunaan serta pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Agar suatu perusahaan dapat terus menerus dalam keadaan 

profitable, manajemen harus menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan 

optimal, produktif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan pendapatan. Selain 

itu dibutuhkan kecermatan dalam mengendalikan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan, agar dapat menghasilkan laba yang maksimal. 
 

2.8       Rentabilitas 

2.8.1 Pengertian dan Fungsi Rentabilitas 

Rentabilitas itu sendiri secara umum dapat dibedakan dalam dua macam, 

yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Perbedaan ini pada 

pokoknya hanya terletak pada cara menghitung jumlah modal yang digunakan. 

Pada rentabilitas ekonomi modal yang digunakan tidak dibedakan apakah itu 



modal sendiri atau modal asing, sedangkan pada rentabilitas modal sendiri yang 

digunakan dibedakan antara modal sendiri dengan modal asing. 

Menurut Sutrisno  (2003: 18) pengertian rentabilitas adalah sebagai 

berikut:  

“Rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dengan semua modal”. 
“Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba dengan modal sendiri”. 
 

 Untuk mengetahui apakah perusahaan yang dikelola selama ini berjalan 

dengan baik, maka pengelola perusahaan harus mengetahui kinerja perusahaan 

yang dikelolanya. Dan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam mengukur 

kinerja perusahaan adalah melalui rentabilitas. Adapun pengertian menurut 

Munawir (1998:35) yang dimaksud dengan rentabilitas adalah : 

 “Rentabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan 
diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 
menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 
rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 
membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 
dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”. 
 

 Suad Husnan (1998: 23) menuturkan bahwa “Rentabilitas ekonomi 

adalah rasio untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh 

laba dari operasi perusahaan”. Dari pengertian di atas karena hasil opersi yang 

diukur, maka dipergunakan  laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Aktiva yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi 

adalah aktiva operasional. 

 Dapat dikatakan bahwa rentabilitas berfungsi sebagai alat ukur bagi 

perusahaan di dalam menilai apakah modal atau aktiva perusahaan telah 

digunakan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan laba. Karena tingkat 

rentabilitas mencerminkan kemampuan modal atau aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, maka tingkat rentabilitas yang tinggi pula dapat 

merupakan indicator dan pencerminan efisiensi yang tinggi pula. 

 



2.8.2    Rasio Keuntungan (Profitabilitas) atau Rentabilitas 

 Rasio keuntungan atau rentabilitas menurut Martono dan Agus Hartijo 

(2000: 59) adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio profitabilitas terdiri 

dari dua jenis rasio yaitu : (1) rasio yang menunjukan laba dalam hubungannya 

dengan penjualan dan (2) rasio yang menunjukan laba yang berhubungan dengan 

investasi. Kedua rasio ini secara bersama-sama menunjukan efektifitas rasio. 

 Profitabilitas dalam hubungannya antara penjualan dengan laba dibedakan 

sebagai berikut : 

a. Gross Profit Margin atau Rasio Laba Kotor 

Menunjukan hubungan antara penjualan dengan harga pokok penjualan 

(cost of goods sold). Dengan rumus sebagai berikut: 

 Net Sales – Cost of Goods Sold 

Gross Profit Margin =--------------------------------------- 

 Net Sales 

b. Net  Profit Margin atau Rasio Laba Bersih  

Menunjukan kemampuan perusahaan untuk menutup biaya yang harus 

ditanggung dalam menjalankan operasinya dengan pendapatan yang 

dihasilkan selama periode tertentu. Biaya tersebut meliputi harga pokok 

penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya bunga dan 

pajak. Persamaannya adalah : 

 
  Net Income After Tax 
Net Profit Margin = ----------------------------- 
 Net Sales 
 

 Sedangkan rasio profitabilitas dalam hubungannya antara laba dengan 

investasi sering disebut rasio rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukan pebandingan antara laba dengan aktiva (modal untuk menghasilkan 

laba tersebut). Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan umumnya dirumuskan dengan 

rumus : 

 



  L 
----- x 100% 
  M 
 
Dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode waktu tertentu dan 

M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

 

2.8.3      Penilaian Rasio Rentabilitas 

  Dengan adanya macam-macam cara dalam menilai rentabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang 

berbeda-beda dalam menghitung rentabilitasnya. Yang terpenting adalah 

rentabilitas mana yang akan dipergunakan sebagai alat pengukur efisiensi 

penggunaan modal atau aktivanya. Menurut Riyanto (2001: 38) rasio rentabilitas 

menggunakan beberapa alat antara lain adalah : 

a. ROI dan Pendekatan DU PONT 

Salah satu analisis keuangan yang menggunakan rasio keuangan adalah 

sistem Du Pont. Du Pont adalah nama perusahaan yang mengembangkan 

system ini, sehingga disebut system Du Pont. Sistem DuPont dan sistem 

rentabilitas ekonomi mempunyai kemiripan sehingga kadang-kadang 

ditafsirkan sama. Oleh karena itu perlu diketahui perbedaannya, yaitu 

pada system Du Pont dalam menghitung return on investment (ROI) yang 

didefinisikan sebagai laba adalah laba setelah pajak, sedangkan konsep 

rentabilitas ekonomis laba yang dimaksud adalah laba sebelum bunga dan 

pajak. Sedangkan pembaginya sama yaitu investasi atau total aktiva. 

Kedua alat tersebut dapat dihitung dengan cara : 

Return on Invesment = Net Profit Margin x Total Assets Turnover 

Dimana : 

 Earning After Tax 
Net Profit Margin = ------------------------ 
 Net Sales  
 
 Net Sales  
Total Assets Turnover = ---------------- 
 Total Assets 
 



Maka didapat formula rumus return on investment adalah : 

Earning After Tax 

ROI = ------------------------ 

 Total Assets  

b.  Rentabilitas Ekonomi  

Rentabilitas ekonomi adalah suatu perbandingan antara laba usaha 

dengan seluruh modal (modal sendiri dan modal asing) yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

prosentase. Oleh karena itu pengertian rentabilitas sering digunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, 

maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan laba. Modal yang diperhituungakan untuk rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang bekerja didalam perusahaan (operating 

capital atau assets). Rentabilitas ekonomi dapat dihitung dengan cara : 

Rentabilitas ekonomi = Profit Margin x Total Assets Turnover 

Dimana : 

 EBIT 
Profit Margin = -------------- 

 Net Sales 
 
 Net Sales 

Total Assets Turnover = ---------------- 
 Total Assets 
 

Maka didapat Formula rumus rentabilitas ekonomi adalah : 
 
      EBIT 
Rentabilitas Ekonomi = ----------------- x 100% 

 Total Assets 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Tingkat Rentabilitas 
 

Sumber pembiayaan perusahaan adakalanya dipenuhi dari hasil pinjaman 

(hutang), hal ini dikarenakan sumber pembiayaan internal kerapkali memiliki 

jumlah yang terbatas. Saat ini alternatif pembiayaan eksternal lebih banyak 

digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan dana yang berasal dari 

pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut menerapkan kebijakan Financial leverage.(Weston dan 

Brigham dalam Kirbandoko, 2001: 82) 

Leverage keuangan mencerminkan proporsi antara dana pinjaman dengan 

jumlah asset yang dimiliki perusahaan, artinya berapa besar hutang tersebut 

digunakan untuk membiayai aktiva yang bekerja didalam perusahaan. Lebih lanjut 

Weston dan brigham (2001: 84) dalam Kirbandoko mengemukakan bahwa 

“Leverage keuangan adalah tingkat penggunaan hutang sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan”. 

Leverage keuangan juga dapat mempengaruhi risiko dan tingkat 

pengembalian (return), seperti yang dikemukakan oleh Weston dan Brigham 

dalam Kirbandoko (2001: 85) bahwa leverage keuangan akan menaikkan tingkat 

pengembalian karena dua hal, yaitu : (1) bunga dapat dikurangkan dalam 

menghitung laba kena pajak, penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan 

akan memperkecil laba operasi yang tersedia bagi investor, (2) jika tingkat 

pengembalian atas aktiva (ROA) melebihi tingkat bunga atas hutang, maka 

perusahaan dapat menggunakan hutang tersebut untuk membiayai aktivanya dan 

membayar bunga atas hutangnya. 

Akan tetapi leverage keuangan juga bisa merugikan, jika penjualan 

menurun dan biaya-biaya lebih tinggi daripada yang diperkirakan, maka tinkat 

pengembalian (return) akan lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan 

perusahaan dalam keadaan buruk akan mengalami kerugian. (Weston, 2001: 86) 

Jika leverage keuangan semakin meningkat,maka ada kemungkinan rasio 

hutang (ratio leverage) juga akn meningkat. Apabila hal tersebut tejadi dengan 

anggapan penjualan menurun dan biaya-biaya menjadi tinggi daripada yang 

diperkirakan,  Weston & Brigham dalam Kirbandoko (2001: 86)   



mengemukakan bahwa “Bila perusahaan mempunyai rasio hutang (perbandingan 

total hutang dengan aktiva) yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan 

menghadapi risiko kerugian yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang 

rendah pada masa resesi”. 

Penggunaan financil leverage diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan, yaitu return yang diharapkan harus lebih besar dari pada beban tetap 

yang harus dibayar. Rasio leverage dapat berdampak positif ataupun negatif 

terhadap Retutn on Assets (ROA), tergantung pada rentabilitas ekonomi 

perusahaan dan besarnya tingkat bunga pinjaman (interest coverage). Pada 

keadaan ekonomi yang baik, dimana rentabilitas ekonomi tinggi dari tingkat 

bunga, maka rasio leverage yang tinggi dapat mengakibatkan ROA semakin besar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi rasio 

leverage yang tinggi akan mengakibatkan tingkat rentabilitas meningkat. 

Rentabilitas dapat dihitung dari perbandingan antara laba yang diperoleh 

perusahaan dengan seluruh modal atau aktiva yang bekerja di dalam perusahaan. 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rasio leverage 

merupakan unsur pembentuk rentabilitas dan merupakan unsur penting dalam 

penentuan tinggi rendahnya rentabilitas suatu perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


