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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Pengertian akuntansi menurut APB Statement No.4 (AICPA) yang 

dikutip oleh Hendriksen, et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2000: 

113)  adalah sebagai berikut: 

“Suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi 
kuantitatif, terutama bersifat keuangan, mengenai satuan-satuan 
usaha ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil 
keputusan ekonomi.”

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yag berlaku umum. Setiap transaksi 

yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan 

akhir pun disajikan dalam nilai uang. Laporan keuangan merupakan media yang 

dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, 

perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. 

Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya 

sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, selain itu juga 

sebagai salah satu pertanggungjawaban.

 Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang, tidak akan terlihat 

dalam laporan keuangan. Karena itu hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa 

potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan 

keuangan merupakan informasi historis, tetapi guna melengkapi analisis untuk 

proyeksi masa depan perusahaan. Informasi kualitatif dan informasi-informasi 

yang lain yang sejenis perlu ditambahkan. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam hal ini adapun beberapa pengertian mengenai laporan keuangan 

antara lain sebagai berikut: 
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Menurut Harahap  (2004: 105) dimaksud dengan laporan keuangan 

adalah: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Sedangkan menurut Munawir (2004: 2) pengertian Laporan Keuangan 

adalah: 

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

Kieso, et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (1995: 6)

mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana 
informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak di luar 
perusahaan. Laporan ini memberikan suatu sejarah yang 
berkesinambungan yang dikuantifikasikan dalam satuan uang 
berkenaan dengan sumberdaya ekonomi dan kewajiban dari suatu 
perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi yang mengubah sumberdaya 
dan kewajiban ini.”  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 1-2) pengertian laporan 

keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian 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 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.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan 

adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak 
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yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan 

ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi 

selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut APB Statement No.4 (AICPA) yang dikutip oleh Harahap 

(2004: 133) membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.

b. Tujuan Khusus

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya 

yang relevan.

Kieso, et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (1995: 9-10)

menyatakan tujuan pelaporan laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit .

2. Menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap 

sumber daya tersebut, dan perubahan didalamnya .

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 3), tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

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 disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 
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kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non

keuangan. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) 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 mungkin 

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka 

dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen.

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakekatnya 

adalah sama, yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan finansial 

perusahaan kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena pentingnya laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, penyajiannya diharapkan 

secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, agar pengguna laporan 

keuangan dapat memanfaatkan secara tepat. 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), waktu serta kepastian dari 

hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan arus kas tersebut.
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2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan harus meliputi 

karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan merupkan ciri 

khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik laporan keuangan 

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 5-8) sebagai berikut: 

2.1.3.1 Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan 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. Namun demikian, informasi yang kompleks yang 

seharusnya dimaksudkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu.

2.1.3.2 Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jka 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.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan 

hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran 

dividen dan upah. pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, 

informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, 

kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan 

menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai 
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prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan jika pos-pos penghasilan atau beban 

yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

Relevan mencakup kepada materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh 

hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah 

cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru 

dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa 

mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut 

dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas 

dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan.

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi 

khusus dari kelalaian atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas 

lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu 

karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang 

berguna.

2.1.3.3 Keandalan

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

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan permakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

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

wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak 

dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam 

suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi 

perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, 
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meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari 

tuntutan tersebut. Keandalan mencakup kepada: 

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput 

dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya 

digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk 

menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam 

mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam 

menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan 

makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak 

keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga perusahaan pada umumnya 

tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan 

usahanya perusahaan dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk 

mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain, 

pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan 

risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan 

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan 

apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin 

menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga 

dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke 

pihak tersebut. Namun demikian, mungkin terdapat persetujuaan yang 

memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa 

depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, 

pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika 

sesungguhnya memang ada transaksi).
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3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha 

untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal 

tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang 

berlawanan.

4. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian 

peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, 

prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi 

yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan 

mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan 

sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat 

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi 

dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian 

penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan 

cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja 

menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban 

atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan 

karena itu tidak memiliki kualitas andal. 

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

(omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan 

karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

2.1.3.4 Dapat Diperbandingkan

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 
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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 dan 

untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan 

adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 

serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat 

mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk 

transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu 

periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada Standar 

Akuntansi Keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman 

semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan 

Standar Akuntansi Kuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan 

kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif 

relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu 

kebijakan akuntansi jika ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. 

Berhubung pemakai ingin mernbandingkan posisi keuangan, kinerja serta 

perubahaan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan 

informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.1.4 Pemakai  Laporan Keuangan

Pemakai Laporan Keuangan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan atau disebut juga dengan business stakeholders yaitu 

meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, pemasok 

dan kreditor usaha lainnya, shareholders, pelanggan, pemerintah serta lembaga-

lembaga, karyawan, dan masyarakat. Mereka menggunakan Laporan Keuangan 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.
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Pemakai Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 

2-3) meliputi:

a. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko 

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 dividen.

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. Stockholder’s (para pemegang saham)

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan selanjutnya.
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f. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

g. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaanya 

berkepentingan 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.

h. 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 dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya.

Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan 

akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat 

penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat 

membuat penilaian handal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan

jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan 

keuangan. Laporan keuangan harus memperlihatkan hubungan informasi dengan 

periode sebelum dan setelahnya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, 

maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan 

memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.
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2.1.5 Komponen Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada Prinsip Akuntansi yang 

Berlaku Umum (PABU). PABU adalah suatu kebiasaan atau aturan yang baik 

untuk melaporkan laporan keuangan. PABU berfungsi juga sebagai aturan 

minimum yang harus dipatuhi ketika membuat laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2007: 1-2), meliputi: 

1. Neraca

2. Laporan laba-rugi

3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan

1. Neraca

Pada dasarnya neraca berisikan tentang harta, kewajiban, dan juga modal 

perusahaan yang berada pada suatu periode. Menurut Prastowo dan Rifka 

(2002: 16), pengertian neraca adalah: 

“Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) 

perusahaan pada saat tertentu.”

Neraca terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

a. Aktiva

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 9), aktiva adalah: 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa yang akan 

datang di harapkan akan diperoleh.”
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Aktiva terdiri atas: 

1) Aktiva lancar, yaitu aktiva yang paling mudah dan cepat untuk dijadikan 

uang atau kas. Pengelompokan yang umum adalah:  kas, piutang dagang, 

persediaan, investasi. Kas adalah aktiva yang paling likuid sehingga 

ditempatkan pada bagian paling atas.

2) Aktiva tetap, yaitu investasi pada tanah, bangunan, kendaraan, dan 

peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva tetap disusun 

berdasarkan urutan yang paling tidak likuid. Jadi pada aktiva tetap, urutan 

yang paling atas adalah tanah, kemudian bangunan, mesin-mesin 

peralatan, dan kendaraan.

3) Aktiva lain-lain, yaitu investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh 

perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi 

yang tidak bisa dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap.

b. Kewajiban dan Ekuitas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 9), kewajiban dan ekuitas adalah: 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 
peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 
keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat, 
sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah 
dikurangi semua kewajiban.”

Kewajiban terdiri atas: 

1) Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban kepada pihak kreditor yang 

akan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Komponen 

kewajiban jangka pendek diantaranya adalah hutang dagang, hutang gaji, 

hutang pajak, hutang bank jatuh tempo dalam satu tahun, dan hutang lain-

lain.

2) Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang akan dibayarkan dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen 

kewajiban jangka panjang ini meliputi hutang bank, hutang obligasi, 

hutang wesel, hutang surat-surat berharga lain.
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Ekuitas terdiri atas: 

1) Modal saham, meliputi saham preferen, saham biasa dan perkiraan 

tambahan modal disetor. 

2) Agio saham, yaitu kelebihan selisih antara nilai jual saham dengan nilai 

nominal saham.

3) Saldo laba.

Manfaat Neraca

Neraca memberikan informasi sebagai komplemen informasi yang 

disajikan laporan laba rugi, dan informasi yang berguna untuk: 

1. Likuiditas yaitu seberapa cepat aktiva perusahaan dapat diubah bentuknya 

menjadi kas.

2. Struktur permodalan yaitu seberapa besar aktiva diperoleh dari pinjaman dan 

seberapa besar diperoleh dari pemilik.

3. Fleksibilitas keuangan perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan sumber-sumber keuangan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan.

Keterbatasan Neraca

Neraca mempunyai keterbatasan, yaitu: 

1. Neraca tidak menyajikan nilai sekarang, karena aktiva dan kewajiban 

dilaporkan berdasarkan harga historisnya atau harga belinya.

2. Pertimbangan dan dugaan masih harus digunakan dalam memahami neraca, 

karena ketertagihan piutang, penjualan persediaan dan kegunaan harta jangka 

panjang yang berwujud dan tak berwujud sulit untuk ditentukan.

3. Neraca hanya meyajikan pos-pos finansial, karena pos-pos non finansial tidak 

dapat dicatat secara objektif.
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2. Laporan Laba Rugi

Menurut Prastowo dan Rifka (2002: 16), pengertian laba rugi adalah: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) 

selama periode tertentu.”

Elemen-elemen Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari suatu 

kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan 

atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan 

operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

b. Biaya, yaitu arus keluar atau penggunaan lain atas harta atau terjadinya 

kewajiban selama suatu periode dari penyerahan atau produksi barang atau 

pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok 

atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut .

c. Keuntungan, yaitu kenaikan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi 

sampingan atau sekali-sekali dari suatu kesatuan kecuali yang dihasilkan dari 

pendapatan atau investasi oleh pemilik.

d. Kerugian, yaitu penurunan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi 

sampingan atau sekali-sekali dari suatu kesatuan kecuali yang diakibatkan dari 

beban atau pembagian kepada pemilik.

Manfaat Laporan Laba-Rugi

a. Memprediksi arus kas

Laporan laba rugi bermanfaat bagi investor untuk memprediksi jumlah, waktu, 

dan tingkat kepastian aliran kas yang akan datang. Prediksi aliran kas yang 

akurat akan memungkinkan investor untuk menentukan nilai ekonomis dari 

perusahaan dan bagi kreditor dapat berguna untuk menaksir tingkat 

kemampuan perusahaan dalam mengembalikan barang.
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b. Mengevaluasi kinerja manajemen

Laporan laba rugi sebagai indikasi tentang keberhasilan manajemen dalam 

memanfaatkan sumber-sumber yang pengelolaannya dipercayakan kepada 

mereka.

Keterbatasan Laporan Laba-Rugi

a. Laporan laba rugi hanya melaporkan jumlah laba dari unsur yang dapat 

dikuantifikasikan 

b. Laporan laba rugi menyajikan laba yang jumlahnya dipengaruhi metode 

pengukuran yang dipakai 

3. Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Arus kas merupakan jiwa (lifeblood) bagi setiap perusahaan dan fundamental 

bagi eksistensi sebuah perusahaan serta menunjukkan dapat tidaknya sebuah 

perusahaan membayar kewajibannya. Sehubungan dengan pengertian tersebut 

menurut Prastowo dan Rifka (2002: 30), laporan arus kas harus melaporkan arus 

kas selama periode tertentu dan harus mengklasifikasikan arus kas tersebut 

menurut: 

a. Aktivitas Operasi (Operating Activities), adalah aktivitas penghasilan utama 

pendapatan perusahaan (principal revenue producting activities) dan aktivitas 

lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

b. Aktivitas Investasi (Investing Activities), adalah aktivitas perolehan atau 

pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) dan investasi yang tidak 

termasuk dalam pengertian setara kas.

c. Aktivitas Pendanaan (Financing Activities), adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dalam komposisi kewajiban (utang) 

jangka panjang dan modal (ekuitas) perusahaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 1.13), menyatakan bahwa: 

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

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 1.13), 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. ”

2.1.6 Prinsip Dasar Akuntansi

Dalam APB Statement No. 4  yang dikutip oleh Harahap (2004: 5-7)

dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi (keuangan). Prinsip-

prinsip ini mendasari setiap sifat dan ciri laporan keuangan dan output akuntansi 

lainnya sebagai berikut: 

1. Accounting Entity

Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entitas tertentu yang harus 

jelas memisahkan hak dan kewajiban pemilik atau pihak lain dengan entitas 

perusahaan. Keduanya terpisah dari badan atau entitas yang lain. Sehingga 

transaksi dicatat untuk kepentingan dan dari sudut posisi perusahaan yang 

terpisah dari pemiliknya.

2. Going Concern

Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan (entity) 

yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, kecuali 

dinyatakan lain. Sehingga nilai yang dilaporkan tidak akan sama dengan nilai 

likuidasi.

3. Measurement

Akuntansi adalah sebagai media pengukuran kekayaan ekonomi (economic 

resources) dan kewajiban (liability) beserta perubahannya.
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4. Time Period

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode 

tertentu. Harus ada batas waktunya, bukan tanpa batas. Akuntansi memang 

mencatat keadaan perusahaan yang dianggap terus beroperasi, tetapi karena 

pemakai laporan ingin informasi yang bersifat interim, maka perlu ditetapkan 

cut off.

5. Monetary Unit

Pengukuran dalam akuntansi adalah dalam bentuk uang. Transaksi perusahaan 

dilaporkan dalam ukuran unit moneter, misalnya rupiah, dollar, ringgit, peso, 

bukan ukuran kuantitatif.

6. Accrual

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan 

tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak.

7. Exchange Price

Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga 

pertukaran yang timbul dari interaksi dua pihak.

8. Approximation

Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran. Seperti 

taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip pencatatan, penggunaan asset, 

dan sebagainya.

9. Judgment

Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-

pertimbangan berdasarkan keahlian akuntan, baik pertimbangan memilih 

alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian lainnya.

10. General Purpose

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi 

keuangan ditujukan untuk pemakai secara umum, bukan pemakai khusus atau 

pemakai tertentu.

11. Interrelated Statement

Neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dan atau laporan 

keuangan lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan.
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12. Substance Over Form

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada 

bukti legalnya. Misalnya, dalam akte Notaris Modal telah dinyatakan di setor 

penuh, tetapi kenyataannya setoran (transaksi) belum ada, maka akuntan 

berpihak kepada kenyataan yang sebenarnya.

13. Materiality

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting. Dan 

dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya tetap melihat signifikansinya 

yang diukur dari pengaruh informasi kepada pengambilan keputusan.

2.1.7 Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan atau dengan kata lain 

laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, disusun oleh 

manajemen dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan tentang 

perkembangan secara periodik, dan berkenaan dengan status investasi di dalam 

perusahaan sebagai hasil usahanya selama periode (akuntansi) yang bersangkutan. 

Laporan keuangan itu merupakan gambaran suatu kombinasi dari: 

1. Kejadian-kejadian atau fakta yang dicatat

Sifat ini menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan itu disusun dari 

catatan (akuntansi) atas peristiwa-peristiwa atau transaksi yang telah terjadi, 

data dalam laporan keuangan itu merupakan akumulasi dan catatan historis 

tentang peristiwa yang telah terjadi, dan dinyatakan dalam jumlah yang 

tercakup di dalamnya menurut harga-harga pada saat terjadinya transaksi.

2. Konsep dasar dan konvensi-konvensi yang dipakai di dalam akuntansi

Sifat ini mengingatkan kepada para pemakai laporan keuangan suatu 

perusahaan, bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dan proses akuntansi 

yang diselenggarakan menurut konsep, prinsip, metode dan prosedur-prosedur 

yang lazim yang berorientasi pada tujuan penyediaan informasi kepada banyak 
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pihak. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu saja.

3. Pendapat-pendapat atau pertimbangan-pertimbangan pribadi 

(manajemen)

Konsep dasar dan konvensi dan pendapat atau pertimbangan pribadi yang 

digunakan itu sangat mewarnai dan mempengaruhi laporan keuangan, 

pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan 

terutama diperlukan, dengan memperhatikan pada kompetensi dan integritas 

manajemen serta kepatuhannya pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.

Pertimbangan-pertimbangan atau pendapat pribadi. Di samping sifat-sifat 

historis dan umum, laporan keuangan juga diwarnai oleh pertimbangan-

pertimbangan, pendapat atau kebijakan manajemen yang bertanggung jawab pada 

penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan informasi (keuangan) yang 

dihasilkannya. Kebijakan manajemen tercermin di dalam laporan keuangan, 

dalam kaitannya dengan: 

1. Menentukan cara atau metode yaug digunakan untuk membuat taksiran-

taksiran dalam rangka mengakui atau memperhitungkan, misalnya:  kerugian 

piutang, penyusutan aktiva.

2. Kebijakan untuk mengamortisasikan harga perolehan aktiva tak berwujud 

relatif lebih cepat, daripada umur ekonomisnya.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan kriteria perlakuan akuntansi terhadap 

pengeluaran sebagai pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan.

2.1.8 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2004: 201-202), keterbatasan-keterbatasan yang ada 

pada laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

laporan mengenai keadaan saat ini.
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2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau pertukaran pada 

saat terjadinya, transaksi, bukan harga saat ini.

3. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu.

4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran-

taksiran dan berbagai pertimbangan.

5. Akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kelayakan laporan keuangan..

6. Laporan keuangan bersifat konsevatif dalam menghadapi ketidakpastian.

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 

pemakaian laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan.

8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif. Informasi yang bersifat kualitatif 

dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Namun bisa 

saja informasi kuantitatif dapat gambaran atau indikasi informasi kualitatif.

9. Perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada akan tetapi hal ini tidak tegambar 

dalam laporan keuangan.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Ada beberapa pengertian Analisis Laporan Keuangan yang dikemukakan 

oleh para ahli, antara lain: 

Menurut Harahap ( 2004: 190), bahwa: 

“Analisis Laporan Keuangan adalah 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 kodisi 
keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.”
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Prastowo dan Rifka (2002: 52), menjelaskan analisis Laporan Keuangan 

sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk 
membedah laporan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-
masing unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 
pengertian dan pemahaman yang baik dan atas laporan keuangan itu 
sendiri.”

Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003: 166) menyatakan bahwa: 

“Analisis Laporan Keuangan (financial statement analysis) adalah 
mencari hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan 
keuangan dengan angka lain agar dapat diperoleh gambaran yang 
lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil perusahaan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk 

mencari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan agar dapat 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam membuat 

keputusan bisnis dan investasi.

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan 

analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004: 195-197) dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

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

terdapat dari laporan keuangan biasa.

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit).

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 
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laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan.

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

yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkat (rating).

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu: 

1) Posisi Keuangan (Asset, Neraca, dan Modal)

2) Hasil Usaha Perusahaan

3) Likuiditas

4) Solvabilitas

5) Aktivitas

6) Rentabilitas Dan Profitabilitas

7) Indikator Pasar Modal

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu

e. Melihat komposisi struktur keuangan dari arus dana

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau industri ideal.

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.

10. Dapat memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang.

Dari sudut lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Brenstein yang 

dikemukakan kembali oleh Harahap (2004: 197) adalah sebagai berikut: 
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1. Screening

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger.

2. Forecasting

Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

dimasa yang akan datang

3. Diagnosis

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain.

4. Evaluation

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi.

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, 

dan dalam hubungan satu dengan lain akan dapat menjadi indikator.

2.2.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowo dan Rifka 

(2002: 53-54): 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan 

akuntansi yang dianut dan diterapkan perusahaan. Memahami latar 

belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan 

langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan.

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan

Selain itu latarbelakang 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, perubahaan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi 
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seperti perubahan pendapat per kapita, tingkat harga, tujuan perusahaan, 

situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan dan 

budaya masyarakat.

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. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan 

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

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 disertai dengan rekomendasi)

2.2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo dan Rifka(2002: 54-55), secara umum metode 

Analisis Laporan Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis)

Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukakan dengan 

cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut 

metode analisis horizontal karena membandingkan pos yang sama untuk 

periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini 

bergerak dari tahun ke tahun (periode).

2. Metode analisis vertikal (statis)

Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

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

membandingkan antara pos satu dengan pos yang lainnya pada laporan 

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



35

membandingkan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan 

yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis karena 

metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun 

(periode) yang sama.

Menurut Munawir (2004: 36-37), Teknik Analisis yang biasa digunakan 

dalam Analisis Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 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. Perbandingkan yang dinyatakan dalam ratio.

e. Persentase dari total.

2. Analisis Trend atau Tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

3. Analisis laporan keuangan dengan persentase per komputer atau common size 

statement analisis, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualan.

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 periode tertentu.

5. Analisis Sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement analisis, adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu.
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6. Analisis rasio, adalah suatu metode 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 perubahaan laba 

kotor suatu periode dengan laba yang di-budget-kan untuk periode tersebut.

8. 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. Dengan 

analisis break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan. 

Dengan analisis break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

2.3 Rasio Keuangan

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang berhubungan 

dengan pertumbuhan laba, sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang-hutang jangka pendeknya.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajibannya yang segera harus dipenuhi. 

a. Current Ratio

Current Ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek 

karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan kreditor jangka 

pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan akan menjadi uang tunai 

dalam periode yang sama dengan jatuh tempo hutang. Current ratio yang 

rendah menunjukkan terjadinya masalah likuiditas. Sebaliknya perusahaan 

yang current rationya terlau tinggi juga kurang bagus, karena 

menunjukkan banyaknya dana yang menganggur, yang pada akhirnya 

dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.
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Current Ratio =
LiabilitesCurrent

AssetsCurrent

b. Quick Ratio

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya 

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

sering menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Jika quick ratio lebih 

baik dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

jangka pendeknya. Quick ratio yang dianggap baik adalah satu

Quick Ratio =
sLiabilitieCurrent

sInventorieAssetsCurrent 

2. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio)

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.

Rasio solvabilitas antara lain adalah: 

a. Debt Ratio

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 

seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat persentasenya, 

cenderung semakin besar rasio keuangan bagi kreditor maupun pemegang 

saham.

Debt Ratio =
AssetsTotal

sLiabilitieTotal

b. Debt to Equity Ratio

Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan modal (equity) dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untu memenuhi semua kewajibannya. Semakin kecil 
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rasio ini semakin baik, maksimal debt to equity ratio adalah 1 (satu). Maka 

jika DER perusahaan lebih dari 1, perusahaan menjadi sangat beresiko dan 

return yang diminta dari tiap sumber dana pun akan meningkat, artinya 

biaya yang ditanggung pun akan naik.

Debt to Equity Ratio = %100x
Equity

sLiabilitieTotal

3. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan. Rasio keuntungan dapat diukur dengan 

beberapa indikator yaitu: 

a. Gross Profit Margin

Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

secara efisiensi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik.

Gross Profit Margin =
Sales

COGSSales 

b. Operating Profit Margin

Operating Profit Margin adalah rasio yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba setelah beban operasi dan harga 

pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan.

Operating Profit Margin =
Sales

UsahaLaba

c. Net Profit Margin

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin 

besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

Net Profit Margin =
Sales

IncomeNet
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d. Return on Equity

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 yang sering 

disebut rentabilitas usaha. Semakin besar rasio ini semakin baik.

WorthNet

IncomeNet
ROE 

e. Return on Investment

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.

Ratio of Investasi=
Investasi

EAT
x100%

4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua 

sumber dana yang ada pada pengendaliannya. Rasio-rasio aktivitas yang 

umum digunakan adalah: 

a. Inventory Turnover

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

barang dagangan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk 

menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya 

manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Average 

inventory dapat dicari dengan cara menjumlahkan persediaan awal dan 

persediaan akhir kemudian dibagi dua. Semakin besar rasio ini semakin 

baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan baik.

Inventory Turnover =
InventoryAverage

SoldGoodofCost

b. Fixed Assets Turnover

Rasio ini mengukur penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap, 

dalam rangka menghasilkan penjualan, atau berapa rupiah penjualan bersih 
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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 maka semakin baik. Artinya, kemampuan aktiva 

tetap menciptakan penjualan tinggi.

 Fixed Assets Turnover = 
AssetsFixedNet

Sales

c. Total Assets Turnover

Rasio ini merupakan efetivitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa 

penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin baik

Total Assets Turnover = 
Investasi

Sales

d. Average Collection Period

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, rata-rata 

waktu penagihan adalah rata-rata jangka waktu lamanya perusahaan harus 

menunggu pembayaran setelah melakukan penjualan. Karena sering sulit 

mendapatkan data penjualan kredit maka digunakan total penjualan. Satu 

tahun dapat diasumsikan 360 hari atau 365 hari, kedua angka ini 

digunakan dalam lingkup keuangan dan perbedaannya tidak akan 

mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Semakin pendek periodenya 

maka semakin baik.

Average Collection Period =
Sales

ReceivableAverage 360x

2.4 Laba

2.4.1 Pengertian Laba

Profit / laba merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu badan usaha 

karena laba dapat dijadikan ukuran efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. 
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Semakin tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan 

dalam memasarkan produk atau jasanya. Oleh karena itu, laba merupakan salah 

satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Walaupun tidak semua organisasi perusahaan menjadikan laba sebagai 

tujuan utama, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada organisasi non profit pun 

laba diperlukan untuk bertahan hidup. Untuk perusahaan yang bertujuan untuk 

memaksimalkan laba, laba dapat menjamin eksistensi perusahaan baik dari dalam 

operasi maupun dalam kemampuan untuk memberikan dividen yang memuaskan 

kepada para pemegang sahamnya.

Pengertian Laba dalam PSAK No. 25 (2007: 25.2), dinyatakan sebagai 

berikut: 

“Semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu 
periode harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk 
periode tersebut kecuali jika Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku 
mewajibkan atau memperbolehkan sebaliknya”

Sementara itu menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003: 222) pengertian 

laba adalah sebagai berikut: 

“(1) Setiap keuntungan keuangan, laba, manfaat, (2) kelebihan 

pendapatan atas biaya”.

Sedangkan pengertian laba operasi menurut Kamus Istilah Akuntansi

(2003: 222) sebagai berikut: 

“Selisih laba kotor dengan total biaya operasi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba 

adalah mutu ukuran kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan 

dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha perusahaan. Secara 

garis besar efektivitas dan efisien dari suatu usaha akan nampak melalui laba yang 

dapat dicapainya. Jadi, laba merupakan suatu kelebihan pendapatan dan 

keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan karena perusahaan telah 



42

melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu.

2.4.2 Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna bagi mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Tujuan yang 

lebih khusus meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen, 

untuk meramalkan keadaan usaha dan distribusi dividen dimasa yang akan datang 

dan pengukuran laba sebagai dasar keputusan manajemen dimasa datang.

2.4.3 Konsep Laba dan Pengukuran Laba

Konsep laba akrual sebagai pengukuran yang fundamental terus-menerus 

menghadapi tantangan, akan tetapi dari sudut perspektif informatif, konsep laba 

jelas menggambarkan kegiatan akuntansi. Konsep laba merupakan jumlah yang 

dapat dikembalikan oleh entitas kepada investornya sambil tetap memperhatikan 

tingkat kesejahteraan entitas yang bersangkutan.

Laba pada sebuah pusat laba atau unit usaha, menjadikan laba sebagai 

tujuan utamanya karena merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari 

pimpinan atau manajemennya, atau dengan kata lain efektivitas dan efisiensi dari 

suatu unit usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya.

Pengukuran laba dapat dihitung dengan cara menghitung pertumbuhan net 

assets pada dua periode akuntansi yang berbeda, kemudian dinilai perubahannya. 

Cara yang lain adalah dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan 

beban yang dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalm periode 

akuntansi.

Menurut Hendriksen, et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo

(2000: 332-342), menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam konsep laba, 

yaitu: 

1. Tingkat Sintaksis

Dalam tingkatan ini, laba didasarkan pada konversi (kebiasaan) dan aturan-

aturan yang seharusnya logis dan konsisten dengan mendasarkannya pada 
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premis dan konsep yang telah berkembang dari praktek yang ada. Pengukuran 

laba berdasarkan tingkatan ini diukur dengan menggunakan: 

a. Pendekatan Transaksi

Laba dalam pendekatan ini dianggap timbul karena adanya transaksi atau 

hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan nilai aktiva atau 

hutang lancar.

b. Pendekatan Aktivitas

Menurut pendekatan ini, laba timbul karena adanya aktivitas atau peristiwa 

tertentu yang telah terjadi dan bukan atas suatu transaksi dengan 

berorientasi konsepsi dunia nyata

2. Tingkat Semantik

Konsep laba menurut tingkatan ini menunjukkan dua hal, yaitu: 

a. Menyangkut perubahan dalam peningkatan kemakmuran yang harus 

ditunjukkan langsung pada keberhasilan perusahaan dalam mnggunakan 

dananya dari suatu aktivitas peusahaan untuk menghasilkan kas 

maksimum melebihi kas yang dikeluarkan.

b. Memaksimalisasikan laba berdasarakan kondisi khusus dari struktur pasar 

permintaan produk dan biaya masukan di dalam pengukuran efisiensi laba 

komprehensif. Efisiensi mengandung arti interpretatif dalam pengertian 

ekonomi yaitu pemanfaatan optimum sumber daya yang terbatas.

3. Tingkat Pragmatik

Tujuan dari konsep ini adalah mengevaluasi laba berdasarkan pada dimensi 

perilaku. Salah satu ciri perilaku adalah kemampuan memprediksi. Laba 

bersih selama beberapa periode digunakan untuk memprediksi operasi 

perusahaan di masa yang akan datang, jika faktor-faktor relevan lainnya ikut 

dipertimbangkan. Asumsi lainnya bahwa laba harus bertalian erat dengan arus 

kas dan arus dana. Ciri-ciri perilaku lainnya meliputi pengambilan keputusan 

manajerial, hubungan perubahan laba dengan harga pasar dan permintaan 
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angka-angka laba oleh para investor tanpa memperhatikan kurangnya makna 

interpretatifnya.

Menurut Hendriksen, et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo

(2000: 346-347) dalam cakupan laba terdapat dua konsep pengukuran yang umum

digunakan, yaitu: 

1. Konsep Operasi Kini dari Laba (The Current Operating Concept of 

Income)

Konsep ini memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi usaha 

perusahaan. Penekanan perhitungan laba adalah pada istilah current dan 

operating. Pengertian current ditujukan pada tindakan manajemen yang 

diambil pada periode berjalan kecuali tindakan yang berhubungan dengan 

aktiva tetap. Sedangkan operating ditujukan pada aktivitas yang bersifat 

operasional.

2. Laba Komprehensif (The All Inclusive Conceptof Income)

Konsep ini didefinisikan sebagai total perubahan kepemilikan yang diakui 

dengan mencatat transaksi atau revaluasi saham perusahaan selama periode 

tertentu untuk distrbusi dividen dan transaksi modal.

2.4.4 Pengakuan Laba

Menurut GAAP yang dikutip oleh Hendriksen, et al yang diterjemahkan 

oleh Herman Wibowo (2000: 385), laba harus diakui dalam laporan akuntansi 

apabila kriteria berikut terpenuhi: 

1. Nilai ekonomi harus ditambahkan oleh persuahaan pada produknya
2. Jumlah pendapatan harus dapat diukur
3. Pengukuran harus dapat diuji secara relatif bebas dari bias
4. Harus mungkin untuk mengestimasi beban yang berhubungan 

dengan tingkat akurasi yang wajar.
Pendapatan umumnya diakui apabila: 

1. Pendapatan tersebut telah dihasilkan, dan

2. Pendapatan tersebut telah direalisasi atau dapat direalisasi

Karena pendapatan merupakan bagian dari laba, peraturan untuk 

pengakuan laba. Karena itu, untuk menentukan kapan laba harus diakui adalah 
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penentuan kapan ia telah dihasilkan dan direalisasi. Agar pendapatan dan laba 

direalisasikan, persediaan atau aktiva lain harus dipertukarkan dengan kas atau 

klaim terhadap kas.

2.5 Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba di 

Masa yang Akan Datang

Penelitian-penelitian telah dilakukan dan menjadi pendukung penelitian 

yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Penelitian yang terhitung cukup awal yang mencoba menolak hipotesis

bahwa laba akuntansi mengikuti pergerakan yang bersifat acak (random 

walk hypothesis) adalah yang dilakukan oleh Freeman, et al. (1982). Mereka 

menggunakan logit procedure untuk menganalisis kandungan prediktif 

rasio Rate of Return (ROR). Dengan menggunakan sampel sebanyak 31 

perusahaan selama periode 32 tahun, Freeman, et al. menyimpulkan bahwa 

rasio ROR memiliki kandungan informasi yang bersifat prediktif terhadap 

perubahan laba.

2. Ou (1990) menguji kekuatan dan kandungan informasi dari item data 

laporan keuangan selain laba (termasuk komponen laba) untuk memprediksi 

laba satu tahun yang akan datang. Hasilnya menunjukkan sebanyak 8 rasio 

keuangan terbukti signifikan sebagai prediktor laba.

3. Penman (1992) melakukan penelitian terhadap 1.482 sampai dengan 1.677 

perusahaan untuk periode 11 tahun dari tahun 1973 sampai dengan tahun 

1983. Temuan empiris Penman menunjukkan bahwa laporan keuangan 

menyajikan informasi yang relevan untuk mengevaluasi perubahan 

laba. Lebih lanjut, Penman juga menunjukkan bahwa item laporan 

keuangan selain laba serta laporan keuangan beberapa tahun yang lalu 

berhubungan dengan persistensi perubahan laba.

4. Machfoedz (1994) menganalisis sejumlah rasio keuangan dan 

menghubungkannya dengan perubahan laba di Indonesia. Dalam penelitian 

tersebut, Machfoedz menguji 47 rasio keuangan dengan menggunakan 

sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang 
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mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 1989 sampai dengan 

1992. Dengan menggunakan MAXR-Procedure, hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat 13 rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba satu tahun yang akan datang.

5. Zainuddin dan Hartono (1999) menguji kegunaan rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba yang didasarkan pada rasio CAMEL (Capital, 

Assets, Managements, Earnings, Liquidity). Penelitian tersebut dilakukan 

terhadap seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap rasio keuangan, baik pada tingkat 

individual maupun pada tingkat construct (gabungan dari rasio-rasio 

individual yang dijadikan satu variabel). Dengan menggunakan analisis 

regresi untuk menganalisis rasio keuangan pada tingkat individual dan

Analysis of Moment Structures (AMOS) untuk menganalisis                        

pada tingkat construct, penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual 

rasio keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba.                   

Akan tetapi, pada tingkat construct rasio keuangan Capital, Assets,

Earnings, dan Liquidity signifikan dalam memprediksi perubahan laba.


