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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumber Prastowo dan 

Juliaty (2008; 52) 

 “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 Harahap (2008; 189) 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit kecil.” 

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002; 43) 

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya); penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses 

penilaian kritis secara detail dan seksama terhadap suatu masalah tertentu 

kemudian menginterpretasikan hasil penilaian tersebut untuk mengambil 

kesimpulan.  

   

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

Menurut Kamus Akuntansi (2006; 15), definisi akuntansi adalah: 

“Akuntansi (accounting) adalah proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan atau badan dalam 

nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya. Pada 
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umumnya akunting meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis 

tentang penyelenggaraan tata buku.”  

 

Sedangkan menurut APB No.4, akuntansi adalah: 

“Aktivitas jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang 

bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat 

dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan 

diantara alternatif tindakan yang ada.” 

 

 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 lain yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

perusahaan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar maka informasi 

tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang 

perusahaan yang dilaporkan tersebut. 

Untuk memperoleh gambaran tentang laporan keuangan, berikut ini 

beberapa pendapat tentang laporan keuangan: 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007; 2): 

“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, laporan arus kas dan 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan, di samping itu juga 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.” 
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Menurut Munawir (2007; 2) pengertian laporan keuangan adalah: 

“ Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untu berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.” 

 

Sedangkan menurut Kamus Akuntansi (2006; 454), bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk para 

pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai 

posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 

neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan.” 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu daftar yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan 

kondisi keuangan pada periode tertentu, yang terdiri dari neraca, laporan laba-

rugi, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan 

keuangan yang dirancang bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No. 4, Sumber: 

Harahap (2008; 133), adalah: 

1. Tujuan Umum 

      Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi  

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang di terima.    

2.   Tujuan Khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban. kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi 

lainnya yang relevan. 

3.   Tujuan Kualitatif 

Relevan, dapat dimengerti, dapat diperiksa, netral, tepat waktu, dapat 

dibandingkan dan lengkap. 

 

Standar Akuntansi Keuangan (2007;3), mengemukakan bahwa: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.” 
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Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 

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

dari hasi tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 

yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

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

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan 

perusahaan untuk memanfaatkan kas tersebut.  

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut  Prastowo dan Juliaty (2008; 7) adalah sebagai berikut: 

1. Dapat Dipahami 

Kulitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memilika kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan 

(predictive), menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu (confirmation). 
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3. Keandalan  

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

memiliki kualitas keandalan jika bebas dari pengertian menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus memperbandingan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

kecenderungan (tren) posisi keuangan dan perusahaan. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan menurut Prastowo dan Juliaty (2008, 4-5) 

meliputi:  

1. Investor 

Para investor (dan penasihatnya) 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. Mereka juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Kreditor (Pemberi pinjaman) 

Kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bungannya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan 

utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

4. Shareholder’s (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dalam informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, 

dan penambahan modal untuk busines plan selanjutnya. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan mereka itu 
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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. 

7. 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 pension dan kesempatan kerja. 

8. 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 domestic. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dangan meyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.2.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2007; 12), meliputi: 

1. Neraca 

2. Laporan laba-rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas  

5. Catatan atas laporan keuangan 

 

Komponen-komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Neraca 

Unsur-unsur dari neraca dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

A. Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan, dapat disubklasifikasi 

lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu: 

a. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperolah dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus operasi 
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normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, dan 

persekot biaya. 

b. Investasi Jangka Panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu 

tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan untuk 

dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. 

Termasuk dalan sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, gedung, 

kendaraan, mesin, serta peralatan. 

d. Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

subtansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termask dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade 

name/trade mark (merk/mana dagang), franchise dan lisence (lisensi). 

e. Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban 

ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman karyawan. 

B. Kewajiban, yang merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesainnya diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi,  

dapat disub-klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 

a.  Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan 

akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang 

memiliki manfaat ekonomi) dalam janka waktu satu tahun atau kurang 

( atau siklus operasi normal). Termasuk dalam katagori kewajiban ini 

misalnya utang usaha, utang wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, 

dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar. 
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b. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelasainnya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam katagori kewajiban ini misalnya 

utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi. 

c. Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat diatagorikan ke 

dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang 

pada direksi, utang pada pemegang saham. 

C. Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik perusahaan yang merupakan 

selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas ini dapat 

disub-klasifikasi lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, yaitu: 

a.   Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham 

(termasuk agio saham bila ada) dan 

b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan 

kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen. 

2. Laporan laba rugi 

 Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba 

rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

A. Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan 

kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari 

kontribusi pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disub-

klasifikasikan menjadi: 

a. Pendapatan (revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagangan, penghasilan jasa 

(fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalties, dan sewa. 

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

penghasilan dan mungkin timbul atau tidak dalam pelaksanaan 
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aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang timbul dalam 

pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan jumlah aktiva 

jangka panjang. 

B. Beban (expense), yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disub-

klasifikasikan menjadi: 

a.   Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

(yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti 

kas, persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok 

penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang 

terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir, atau 

pelepasan aktiva tidak lancar. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berbasarkan SAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

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

perubahannya. 

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

agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan. 
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4. Laporan arus kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 

pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak 

terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. Arus kas merupakan perputaran keuangan perusahaan/bank 

baik pengeluaran dan pemasukan uang tunai yang diperlukan untuk 

kepentingan operasi atas dasar arus harian, mingguan atau jangka waktu lain, 

jika uang tunai yang masuk lebih banyak daripada yang keluar disebut arus 

kas positif, jika terjadi keadaan sebaliknya disebut arus kas negatif. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK 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. 

 

2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007; 6) laporan keuangan bersifat historis serta 

menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-

data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara lain: 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

      Sifat ini menunjukan bahwa data dalam laporan keuangan itu dibuat 

atas dasar fakta dari catatan akuntansi atas peristiwa-peristiwa atau 

transaksi yang telah terjadi, seperti jumlah uang kas yang tersedia 

dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam bank, jumlah piutang, 

persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan. 
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2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 

(accounting conversatiaon and postulate) 

Sifat ini berarti bahwa data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur 

maupun anggaran-anggaran tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim (General Accepted Accounting Principles), hal 

ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk 

keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgement) 

  Sifat ini dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah 

diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang telah 

ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun 

penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung 

daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

 

Dengat mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan tersebut 

mempunyai keterbatasan, menurut Harahap (2008; 16-18), keterbatasan itu 

antara lain : 

1.  Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas   

kejadian yang telah lewat bukan masa kini. Karenanya laporan 

keuangan tidak dapat di anggap sebagai satu-satunya sumber informasi 

dalam proses pengambilan keputusan ekonomi apabila untuk 

meramalkan masa depan atau menentukan nilai (harga) perusahaan 

saat ini. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti 

untuk pihak yang akan membeli perusahaan. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 

4. Laporan keuangan di susun dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

5. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. Metode penilaian persediaan 

boleh menggunakan metode LIFO (Last In First Out), FIFO ( First In 

First Out) dan Average yang hasilnya pasti berbeda. Demikian juga 

metode penyusutan: Garis Lurus, Saldo Menurun, Sum Of Years Digit 

dan seterusnya. 
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2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3   

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Ada beberapa pengertian analisis laporan keuangan yang dikemukakan 

oleh para ahli, antara lain: 

Menurut Harahap (2008; 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 kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 

Prastowo dan Juliaty (2008; 52), menjelaskan analisis laporan keuangan 

sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh 

pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan 

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

utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin 

mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.” 

 

Menurut Kamus Akuntansi (2006; 311) menyatakan bahwa: 

“Analisis laporan keuangan adalah mencari hubungan yang ada antara 

suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain agar dapat 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan 

hasil usaha perusahaan.” 

 

Dan dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli 

diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari analisis laporan 

keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memahami hubungan-

hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan 

kecenderungan-kecenderugannya dalam menentukan estimasi dan prediksi untuk 

masa mendatang agar dapat mengetahui kondisi keuangan dan menghasilkan 

keputusan yang tepat. 

 

2.3.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowa dan Juliaty (2008; 54-55), secara umum metode 

analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
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1. Metode analisis horizontal (Dinamis) 

Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 

(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 

kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal karena analisis 

ini membandingkan pos yang sama untuk periode 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 yang satu dan pos lainnya 

pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama. 

Oleh karena membandingkan antara pos yang satu dengan pos 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 (2007; 36-37), teknik analisis yang biasa digunakan 

dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknis 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 

periode atau lebih dengan menunjukkan: 

6. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

7. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

8. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

9. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

10. Persentase dari total. 

2. Analisis Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan 

perusahaan yang dinyatakan dalam presentase (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 dengan persentase per komponen atau Common Size 

Statement Analysis, 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 

penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5.  Analisis Sember dan Penggunaan Kas atau Cash Flow Statement 

Analysis, adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 
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berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

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 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 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 atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

 

2.3.3 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, secara lengkap kegunaan 

analisis laporan keuangan ini 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 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 sifatnya tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

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

teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating). 

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

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan 

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

waktu tertentu: 

Posisi keuangan (asset, neraca, dan modal), Hasil Usaha Perusahaan (hasil 

dan biaya), likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Rentabilitas dan 

Profitabilitas, Indikator Pasar Modal. 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

e. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

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

yang sudah dikenal dalam bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya atau 

standar industri normal atau standar ideal. 

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

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

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

 

Dari sudut lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein yang 

dikemukakan kembali oleh Harahap (2008; 197) adalah sebagai berikut: 

1) Screening 

 Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2) Forecasting     

Analisis dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

3) Diagnosis 

Analisis ini 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, dan 

efisisensi.  

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

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

dan dalam hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator 

tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 
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2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowa dan Juliaty 

(2008: 53-54) adalah sebagai berikut: 

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 ditetapkan oleh perusahaan. Memahami 

latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis 

merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-

kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 

(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan 

teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan factor-faktor 

ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, 

tingkat inflasi dan pajak, dan perubahan yang terjadi dalam perusahaan 

itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai 

karakteristik (profil) perusahaan. Sebelum 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). 

 

2.3.5 Keterbatasan dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan  

Supaya tidak salah dalam melakukan analisis laporan keuangan pada 

perusahaan tertentu maka perlu diketahui keterbatasan analisis atas laporan 

keuangan. Menurut Harahap (2008: 201-202), bahwa keterbatasan analisis 

laporan keuangan harus memperhatikan laporan seperti: 

 1. Laporan keuangan bersifat histories, 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 bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi ini disajikan untuk 

dapat digunakan semua pihak. Sehingga terpaksa selalu 

memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai 

perbedaan kepentingan. 

 3. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah 

teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.” 

 

Di samping keterbatasan itu maka perlu juga diketahui kelemahan analisis 

atas laporan keuangan. Harahap (2008; 203), mengemukakan bahwa kelemahan 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

 1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 

karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu di ingat agar 

kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

 2.  Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 

menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka 

laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti 

tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya 

manajemen, budaya perusahaan dan budaya masyarakat. 

 3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu 

dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

 4. Jika kita lakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu 

di lihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab 

perbedaan angka misalnya: Prinsip Akuntansi, Jenis Industri, Periode 

Laporan dan jenis perusahaan aspek profit motive atau nonprofit 

motive.”  

 

2.4 Analisis Laporan Arus Kas  

Analisis laporan arus kas merupakan alat analisis finansial yang sangat 

penting bagi seorang manajer keuangan suatu perusahaan di samping alat-alat 

finansial lainnya. Dengan melakukan analisis laporan arus kas, manajer keuangan 

dapat melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi perencanaan.   

Menurut Kamus Akuntansi (2000; 148), menyatakan bahwa: 

“Analisis arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang 

memasukkan pergerakan kas yang positif (aliran kas masuk) dan 

pergerakan kas yang negatif (aliran kas keluar) yang disebabkan oleh 

aktivitas untuk menentukan kebutuhan relatif dari aktivitas tersebut. 

Termasuk di dalamnya metode aliran kas yang dikontrol.” 
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Sedangkan menurut Wild (2005; 43-44), mengemukakan bahwa: 

“Analisis arus kas (cash flow analysis) digunakan sebagai alat untuk 

mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Arus kas menyediakan 

pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan 

menggunakan sumber dananya”.  

 

2.4.1 Pengertian Laporan Arus Kas 

Menurut Kamus Akuntansi (2006; 453): 

“Laporan arus kas merupakan suatu ikhtisar penerimaan dan pengeluaran 

uang tunai yang menunjukkan perkembangan kedudukan uang tunai 

tersebut.” 

 

Kieso dan Weygant (2005; 190), mengartikan bahwa: 

“Statement of cash flow present a detailed summary of all the cash inflows 

and outflows, or the source and uses of cash during the periode.” 

 

Sedangkan menurut Harahap (2008; 257) menjelaskan bahwa: 

“Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode tertentu, 

dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan: operasi, pembiayaan 

dan investasi.” 

 

Sementara Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Wibowo 

(2001; 48) mengemukakan bahwa: 

“Laporan arus kas adalah laporan yang menjelaskan dampak aktivitas 

operasi, investasi dan pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama 

satu periode akuntansi.” 

 

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laporan arus kas (cash flow 

statement) adalah suatu laporan keuangan yang menjelaskan informasi mengenai 

penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode tertentu dengan cara 

mengelompokkan transaksi pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan”. 
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2.4.2 Tujuan Laporan Arus Kas 

Tujuan penyajian laporan arus kas menurut Munawir (2007; 157), adalah: 

“Laporan arus kas (cash flow statement) disusun untuk menunjukkan 

perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai 

perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber 

kas dan penggunaan-penggunaannya.” 

 

Sementara Standar Akuntansi Keuangan (2007; 2.1), mengemukakan 

bahwa: 

“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.” 

 

Sedangkan menurut Prastowo dan Juliaty (2008; 29), bahwa: 

“Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan kepada para 

pengguna, informasi tentang   mengapa posisi arus kas perusahaan 

berubah selama periode akuntansi.” 

 

Dari beberapa tujuan laporan arus kas yang telah dikemukakan oleh para 

ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas pada dasarnya 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan kas dan  

pengeluaran kas selama suatu periode tertentu yang berkaitan dengan aktivitas-

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

 

2.4.3 Manfaat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi perusahaan dan secara 

eksternal bagi pemodal dan kreditor. Menurut Prastowo dan Juliaty (2008; 29), 

laporan arus kas mempunyai kegunaan memberikan informasi untuk: 

1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan 

kemampuan mempengaruhi arus kas 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas 

3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang arus kas masa depan dari berbagai perusahaan 

4. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator 

jumlah waktu, dan kepastian arus kas masa depan 
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5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan (future cash flow) 

dan menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih 

serta dampak perubahan harga. 

 

Dengan adanya analisis arus kas ini banyak kegunaan yang dapat kita 

peroleh seperti yang dikemukakan oleh Harahap (2007; 257-258), menyatakan 

bahwa dengan menganalisis arus kas kita dapat mengetahui:  

1. Kemampuan perusahaan meng”generate”kas, merencanakan, 

mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa 

lalu. 

2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih 

perusahaan, termasuk kemampuan membayar deviden di masa yang 

akan datang. 

3. Informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan return dari sumber 

kekayaan perusahaan. 

4. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

5. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas 

6. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya 

terhadap posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkam bahwa laporan 

arus kas sangat berguna bagi pihak manajemen perusahaan dan bagi investor dan 

kreditor. Bagi investor dan kreditor laporan arus kas ini bermanfaat dalam menilai 

kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas, menghasilkan arus kas positif 

di masa yang akan datang, membayar dividen dan bunga dan mengantisipasi 

kebutuhannya akan tambahan pendanaan. Dengan adanya laporan arus kas ini kita 

juga dapat mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas serta informasi 

mengenai return dari sumber kekayaan perusahaan. 

 

2.4.4 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

harus mengklasifikasikan arus kas tersebut menurut aktivitasnya masing-masing. 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2008; 30) mengklasifikasikan arus kas ke dalam 

tiga aktivitas yaitu: 

 



  

 

 

 

32 

 

1. Aktivitas operasi (operating activities) adalah aktivitas penghasilan  

utama pendapatan perusahaan (principal revenue producting activities) 

dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

pendanaan. 

2. Aktivitas investasi (investing activities) adalah aktivitas perolehan atau 

pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) dan investasi 

yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. 

3. Aktivitas pendanaan (financing activities) adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kewajiban 

(utang) jangka panjang dan modal (ekuitas) perusahaan. 

 

Prastowo dan Juliaty (2008; 31), juga mengklasifikasi penerimaan-

penerimaan dan pembayaran-pembayaran kasnya menurut jenis-jenis arus masuk 

kas dan arus keluar kas adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasi 

A. Arus kas masuk (Cash-inflow) 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa 

b. Penerimaan kas dari pendapatan, komisi, fee dan imbalan lain 

c. Penerimaan kas dari pendapatan bunga dan dividen 

B. Arus kas keluar (Cash-outflow) 

a. Pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok barang dan jasa 

b. Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan 

c. Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak 

d. Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dan biaya-biaya lain 

2. Aktivitas Investasi 

A. Arus kas masuk (Cash-inflow) 

a. Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap 

b. Penerimaan kas dari penjualan investasi jangka panjang 

B. Arus kas keluar (Cash-outflow) 

a. Pengeluaran kas untuk pembelian aktiva tetap 

b. Pengeluaran kas untuk pembelian investasi jangka panjang 

3. Aktivitas Pendanaan 

A. Arus kas masuk (Cash-inflow) 

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham baru 

b. Penerimaan kas dari penerbitan jangka panjang (misal obligasi) 



  

 

 

 

33 

 

B. Arus kas keluar (Cash-outflow) 

a. Pengeluarankas untuk pembayaran dividen 

b. Pengeluaran kas untuk pembelian kembali saham (treasury stock) 

c. Pengeluaran kas untuk pembayaran utang jangka panjang 

 

Laporan aliran kas merangkum sumber dan penggunaa dana selama 

periode tertentu. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan, oleh karana itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

penerimaannya (sumber-sumber) maupun penggunaannya (pengeluaran). 

Menurut Munawir (2007; 159), sumber penerimaan kas dalam suatu 

perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari: 

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud (intangible assets); atau 

adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan 

penambahan kas. 

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan 

modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda buktu hutang baik jangka  pendek (wesel) 

maupun hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau 

hutang jangka panjang lain) serta bertambahnya hutang yang 

diimbangi dengan penerimaan kas. 

4. Kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas; misalnya adanya penurunan 

piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya 

persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, 

adanya penurunan surat berharga (efek) karena adanya penjualan dan 

sebagainya. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian. 

 

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya 

transaksi-transaksi sebagai berikut: 

1. Pembelian saham atau sebagai investasi jangka pendek maupun jangka 

panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan 

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. 
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4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, 

pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi dan adanya 

persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. 

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen (bentuk pembagian laba 

lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain 

sebagainya. 

 

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan penerimaan kas (cash receipts) dan pengeluaran kas (cash 

disbursements) yang berdasarkan dari tiga aktivitas, yang terdiri dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dengan mengklasifikasikan 

arus kas menurut aktivitas-aktivitasnya maka dapat memberikan informasi untuk 

menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta 

terhadap jumlah kas dan setara kas. 

 

2.4.5 Metode Laporan Arus Kas 

Sebelum kita menganalisis dan menafsirkan suatu laporan arus kas terlebih 

dahulu kita harus mengetahui mengenai metode-metode laporan arus kas. 

Menurut Harahap (2008; 264), untuk dapat menyajikan laporan arus kas dapat 

digunakan dua metode yaitu: 

1. Direct Method 

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara 

melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas 

dari kegiatan operasi secara lengkap (gross), tanpa melihat laporan 

laba/rugi dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan 

pembiayaan. 

2. Indirect Method 

Dalam Indirect Method penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan 

selanjutnya disesuikan dengan menambah atau mengurangi perubahan 

dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti 

penyusutan, naik turun pos aktiva lancar dan utang lancar.  
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Tabel 2.1 

               Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung 

BANK ABC 

Laporan Arus Kas (Metode Langsung) 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X2 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Penerimaan bunga dan komisi                   28.447 

Pembayaran bunga       (23.463) 

Pembayaran piutang yang telah dihapus               237           

Pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok              (997)    

Laba operasi sebelum perubahan dalam asset operasi 4224   

(Kenaikan) Penurunan dalam Aset Operasi: 

Dana jangka pendek (650) 

Deposito untuk tujuan pengendalian moneter  234 

Dana uang muka kepada langganan (288) 

Kenaikan bersih dalam piutang dan kartu kredit (360) 

Surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan (120)  

Kenaikan (Penurunan) dalam Utang Obligasi: 

Deposito dari pelanggan 600 

Sertifikat deposito yang diperjualbelikan (200) 

Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan 3440 

 Pajak penghasilan (110) 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi                           3340 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Pelepasan anak Perusahaan Y    50 

Dividen yang diterima   200 

Bunga yang diterima   300 

Hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan        1.200 

Pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan         (600) 

Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan  (500) 

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi         650 

Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang     (200)  

penurunan bersih pinjaman lain       (1000)     

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan                             200 

Pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas                                                              600 

Kenaikan bersih kas dan setara kas                                                                                          4790                

Kas dan setara kas pada awal periode                                                                                      4050 

Kas dan setara kas pada akhir periode                                                                                     8840  

     

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2007; 2.16) 



  

 

 

 

36 

 

Tabel 2.2 

Contoh Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 

 

BANK ABC 

Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung) 

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 

 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

Laba bersih       200.000 
Biaya Nonkas, Pendapatan, Untung dan Rugi Termasuk Laba: 

   Depresiasi        120.000 

   Pajak ditangguhkan            5000 

   Kenaikan penyaluran pinjaman    (87.000) 

   Kenikan simpanan masyarakat     (47.000) 

   Kenaikan modal pinjaman        56.000 

   Kenaikan utang pajak          1.000 

   Untung penjualan aktiva     (20.000) 

    

Arus Kas dari Aktivitas Operasi      28.000 

 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI)           (500.000) 

Penerimaan dari SBI       20.000 

Pembelian Investasi Sekuritas     (25.000) 

Penerimaan dari penjualan investasi sekuritas     75.000 

Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi (430.000)  

 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Penerimaan dari utang jangka pendek     15.000 

Pembayaran untuk utang jangka pendek    (36.000) 

Penerimaan dari utang jangka panjang    375.000 

Pembayaran untuk utang jangka panjang    (40.000) 

Penerimaan dari pengeuaran saham biasa   (44.000) 

Pembayaran dividen      (60.000) 

Kas Bersih Diterima dari Aktivitas Pendanaan  298.000 

 

Kenaikan Bersih (Penurunan) Kas dan Setara Kas    96.000 

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun230.000                                                               

 

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun   326.000   

       

Sumber: Bastian dan Suhardjono (2008; 245) 
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2.5 Perbankan 

2.5.1 Tinjauan Umum Perbankan 

 Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan berupa pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. 

 Pengertian Perbankan menurut UU N0. 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 

adalah sebagai berikut: 

 “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

 mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

 melaksanakan kegiatan usahanya.” 

 

2.5.2 Karakteristik Bank 

 Pemahaman terhadap karakteristik bank sangat diperlukan dalam 

mengelola bank. Beberapa karakteristik bank menurut Taswan (2006; 6), 

diantaranya adalah: 

1. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus spending unit) dengan mereka yang 

membutuhkan dana (deficit spending unit), serta berfungsi untuk 

memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut 

dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan. 

2. Bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan 

kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya. 

3. Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut 

senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan 

kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai 

dengan penanamannya. 

4. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat 

dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis 

sebgai penunjang pembangunan 

5. Secara operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya 

relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan 

perbandingan antara aktiva dengan modal (financial leverage) sangat 

besar. 

6. Bank adalah lembaga keuangan yang sangat unik dibandingkan dengan 

lenbaga keuangan non bank. Keunikan ini misalnya muncul ketika 

memberkan persetujuan kredit, maka peran monitoring bank terhadap 

debitur sangat besar. Peran monitoring ini sangat membantu investor 
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atau deposan yang menempatkan dananya pada bank yang 

bersangkutan. 

 

2.5.3 Pengertian Bank 

 Peran bank sebagai lembaga keuangan terpenting diatur oleh negara 

melalui produk hukum yang dikeluarkannya sehingga definisi bank dapat 

ditemukan dalam produk hukum tersebut yaitu berupa UU N0. 10 Tahun 1998, 

tentang Perbankan. Menurut UU tersebut, dinyatakan bahwa: 

 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

 bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

 kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

 hidup rakyat banyak.” 

 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007; 31.1), bahwa: 

 “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

 (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak ynag 

 memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar   

 lalu lintas pembayaran.” 

   
 Sedankan menurut Taswan (2006; 4), pengertian bank dikemukakan 

sebagai berikut: 

 “Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya 

menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain 

dari pihak yang kelebihan dana (surplus spendingunit) kemudian 

menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan 

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.” 

 

 Sementara itu, Kasmir (2008; 2), mengartikan bahwa: 

 “Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

 

 Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan/ atau bentuk-bentuk lainnya untuk kemudian disalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut tampak dalam kegiatan 

pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, 
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tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana. 

 

2.5.4 Fungsi Bank 

 Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Menurut Riandaru dan Budisantoso (2006; 9), secara 

lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai: 

a. Agent of Trust 

 Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik 

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat 

akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh 

bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, 

dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik 

kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi 

adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak 

akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana 

pinjaman dengan baik, dan debitor mempunyai niat baik untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo.  

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan di sector riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebutselalu berinteraksi dan 

saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan 

baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat 

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 

kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang 

dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi 

tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat.   

c. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat  secara umum. Jasa ini antara lain 

dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 
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 Ketiga fungsi bank diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution). 

 

2.5.5 Jenis-Jenis Bank 

 Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis bank 

berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah direvisi 

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis yaitu: 

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum 

melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, 

menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis 

bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional 

(Sistem bunga) dengan syariah.  

2.  Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat 

terbatas di wilayah tertentu, misalnya kabupaten saja. BPR tidak 

dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. 

Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam 

bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang 

berbasis bunga, berbasis syariah maupun kombinasi basis bunga 

dengan syariah. 

 

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi 

  Menurut Taswan (2006; 5) dalam bukunya Manajemen 

 Perbankan, disebutkan bahwa jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya 

 terdiri dari: 

1. Bank Komersial 

 Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka 

dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 
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2. Bank Pembangunan 

 Yaitu bank yang dalam pepengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam 

usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang 

di bidang pembangunan. Bank Pembangunan di Indonesia terdiri dari 

Bank Pembangunan Pemerintah, Bank pembangunan Daerah, Bank 

Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi. 

3. Bank Tabungan 

 Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya 

terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank 

tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan 

Swasta, dan Bank Tabungan Koperasi.     

 

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan 

  Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

 memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian 

 dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Menurut 

 Kasmir (2008; 20-22), membagi jenis bank berdasarkan kepemilikan 

 dibagi menjadi: 

1. Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

2. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh 

swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk 

keuntungan swasta pula.  

3. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hokum koperasi. Contoh bank jenis ini 

adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

4. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

bank milik swasta asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak 

asing (luar negeri) 

5. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warganegara Indonesia. 
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3. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Devisa 

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum 

dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis. Pembagian ini disebut juga pembagian 

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status 

ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat 

baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.  

Jenis bank dilihat dari segi statusnya menurut Kasmir (2008; 23) 

dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers, 

cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi 

lainnya. 

2. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. 

 

4. Jenis Bank Berdasarkan Dominasi Pangsa Pasarnya 

  Menurut Taswan (2006; 6), berdasarkan pangsa pasarnya, bank di 

 Indonesia dapat dibedakan menjadi: 

1. Retail Banking 

Bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha 

kecil, dan koperasi. Contoh: BCA, BRI, dan sebagainya. 

2. Wholesale Banking 

Bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi. 

Contoh: Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan 

kepada konglomerat. 

 

2.5.6 Usaha Bank 

 Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 Beserta Penjelasannya, usaha bank 

meliputi: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu; 

b. Memberikan kredit; 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
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d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 

dimaksud; 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

4. Sertifikat Bank Indnesia (SBI) 

5. Obligasi 

6. Surat dagang berjangka  waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun;  

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;  

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;  

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan. 

  

Selain usaha bank yang diuraikan di atas, usaha bank juga dapat meliputi: 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan laindi 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 



  

 

 

 

44 

 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.5.7 Sumber-Sumber Dana Bank 

 Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

usahanya adalah masalah kebutuhan dana. Dana tersebut tentu saja digunakan 

dalam rangka penbiayaan kegiatan perusahaan. Pentingnya dana membuat setiap 

perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, 

termasuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank. Menurut Kasmir (2008; 

61), bahwa pengertian sumber-sumber dana bank adalah: 

 “Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana 

 dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.” 

 

 Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan 

sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber 

dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan dalam 

memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh dana tersebut. 

 Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. 

Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal 

pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis sumber 

dana tersebut terdiri dari: 
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1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

 Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber 

dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari 

para pemegang sahamnya. Di samping itu pihak perbankan dapat pula 

menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis 

besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

terdiri dari: 

a. Setoran modal dari pemegang saham 

 Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau 

 membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

b. Cadangan-cadangan bank 

 Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi 

 kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk 

 mengantisipasi laba tahun yang akan datang.   

c. Laba yang belum dibagi 

 Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang 

 bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk 

 sementara waktu. 

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga 

yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya 

adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam  jumlah besar 

memerlukan waktu yang relatif lebih lama. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi 

suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat 

luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber yang 

paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari 

pihak ketiga ini di samping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di 

masyarakat. Untuk memperolehnya, bank dapat menawarkan berbagai jenis 

simpanan. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu 
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pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang dapat diperoleh 

dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau 

kesemuanya. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 

3 (tiga) jenis, yaitu: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. 

Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya 

sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat 

diperoleh dari: 

a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia 

 Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang 

mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan 

kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. 

b. Pinjaman antar bank 

 Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang 

 mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat 

 jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih 

 dikenal dengan nama Call Money.  

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

 Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri, 

 misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau Negara-

 negara di Eropa.  

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

 Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

 diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan 

 maupun non keuangan.   
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2.6  Laporan Keuangan Perbankan 

2.6.1 Tinjauan Umum Laporan Keuangan Perbankan 

Menurut penggunannya, laporan keuangan bank dibedakan menjadi 3 

(tiga), yaitu laporan keuangan untuk masyarakat, laporan keuangan untuk 

keperluan manajemen bank, dan laporan keuangan untuk keperluan pengawasan 

Bank Indonesia. Untuk kepentingan masyarakat, laporan keuangan bank harus 

mengikuti pedoman dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 

31) tentang akuntansi perbankan. Dalam PSAK tersebut laporan keuangan bank 

untuk masyarakat terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia, jenis dan cara penyajian 

laporan keuangan bank harus disajikan sesuai ketentuan tentang pelaporan bank 

umum yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan 

manajemen, laporan keuangan bank disusun sesuai dengan kepentingan internal 

perusahaan. 

Penyajian laporan keuangan bank tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

tujuan umum laporan keuangan, yang terdiri dari: 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan 

kewajiban serta ekuitas suatu bank. 

2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu bank yang timbul dari kegiatan 

usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan di 

dalam menaksir potensi perubahan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu bank. 

5. Memberikan informasi tentang sejauh mana pengungkapan informasi lain 

yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pengguna laporan. 

  Laporan keuangan bank pada prinsipnya terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba/rugi di mana laporan keuangan ini, terutama bagi analisis 
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ekstern, merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui dan menganalisis 

keadaan suatu bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan pasal 34: 

“Setiap bank umum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa 

 neraca dan perhitungan laba atau rugi berdasarkan waktu dan bentuk yang 

 ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 

 

Laporan keuangan bank berkepentingan dengan kepentingan likuiditas, 

solvabilitas dan risiko yang berkaitan dengan aktiva dan kewajiban yang diakui 

dalam neraca dan unsur-unsur di luar neraca. Likuiditas menunjukkan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada semua pihak sewaktu-

waktu dapat menarik atau mencairkan simpanan dan komitmen lainnya. Usaha 

bank rentan terhadap berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko fluktuasi mata 

uang, tingkat bunga, perubahan harga pasar, dan kegagalan pihak-pihak yang 

melakukan perikatan dengan bank. 

 

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

 Secara umum tujuan laporan pembuatan keuangan suatu bank menurut 

Kasmir (2008; 240), adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva 

yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal 

bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 
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2.6.3 Analisis Laporan Keuangan Bank 

 Tujuan analisis laporan keuangan bank menurut Bastian dan Suhardjono 

(2006; 284), adalah: 

 “Mengetahui tingkat pencapaian kinerja bank, perkembangan perbankan 

 dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi 

 manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan 

 rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu 

 kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan 

 perbaikan/ penyempurnaan di masa yang akan datang, dan sebagainya.” 

 

Pelaksanaan analisis laporan keuangan perbankan dapat dilakukan dengan 

berbagai metode. Hal tersebut tergantung pada kebutuhan internal masing-masing 

bank. Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan dalam praktik 

perbankan, antara lain: 

1. Analisis Varians (variance analysis) 

Adalah metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian 

kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang ditetapkan, serta 

mengidentifikasi terjadinya deviasi.  

2. Analisis Komparatif (comparative analysis) 

Adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan 

keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara 

absolut maupun relatif atas total/bagian tertentu. 

3. Analisis Lingkungan (environment analysis) 

Adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di 

wilayah kerjanya.  

4. Analisis Rasio (ratio analysis) 

Adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos 

tertentu dalam neraca maupun laba rugi. 

Analisis laporan keuangan bank berguna sebagai alat dalam pemilihan 

investasi, alat perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank, alat diagnosis 

terhadap masalah manjerial (management problems), operasi atau masalah-

masalah lainnya dan alat untuk menilai kinerja manajemen bank serta berguna 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi, di mana salah satu bentuk yang umum 

dalam menganalisis laporan keuangan adalah dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan. Analisis keuangan merupakan suatu proses analisis dari data neraca 

dan laporan laba/rugi menjadi suatu informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. Salah satu analisis ini adalah analisis rasio. Analisis rasio digunakan 

untuk mengidentifikasi keadaan keuangan perusahaan, dan untuk dasar 

perencanaan keuangan. 

Analisis rasio pada dasarnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

menilai sifat-sifat kegiatan operasional bank dengan cara mengembangkan 

ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Dengan analisis rasio kita 

dapat membandingkan berbagai perkiraan dalam beberapa kategori yang berbeda, 

baik antara perkiraan dalam laporan laba/rugi sendiri maupun antar neraca dan 

laporan laba/rugi itu sendiri dan lain-lain. 

Rasio yang menggunakan unsur-unsur neraca dan laporan laba/rugi atau 

dengan yang lainnya, dapat memberikan gambaran tentang penilaian posisi 

keuangan pada saat ini maupun di masa mendatang. Di samping itu, rasio juga 

memungkinkan manajer keuangan untuk memperkirakan reaksi kreditor atau 

debitor (investor). Seperti halnya dalam perhitungan rasio likuiditas, manajer akan 

dapat menilai apakah perusahaannyadapat memenuhi kewajibannya kepada pihak 

lain. 

 

2.7 Likuiditas 

2.7.1 Pengertian Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau 

kegagalan perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukan sampai seberapakah 

perusahaan itu menanggung risiko. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan antara 

faktor yang menyangkut keseimbangan antara dana jangka panjang dan jangka 

pendek, dan faktor yang menyangkut hubungan antara dana pemegang saham dan 

dana pinjaman jangka panjang. 
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Menurut Kamus Akuntansi (2006; 457), definisi likuiditas dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

“Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta 

lancarnya.” 

 

Sedangkan Prastowo dan Juliaty (2008; 78), mengemukakan bahwa: 

“Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka 

pendek.”  

 

Sedangkan itu, Munawir (2007; 31) mengemukakan definisi likuiditas 

sebagai berikut: 

 

“Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih.” 

 

Sementara  Kamus Bank Indonesia mengartikan bahwa : 

“Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang 

harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan 

dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar 

yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).” 

 

Pengertian likuiditas dalam arti kuantitatif adalah kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang jangka pendek, yang biasanya diukur pada akhir periode 

yaitu 31/12, dapat diukur dengan current ratio. Sedangkan pengertian likuiditas 

dalam arti kualitatif adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang saat 

jatuh tempo, yang harus dipertahankan dari tanggal 1/1 sampai 31/12. Dalam 

mempertahankan tingkat likuiditasnya, suatu perusahaan harus memperhatikan 

bahwa kekayaan yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian 

besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera 

harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut Likuid, dan sebaliknya yang 
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tidak mempunyai kemampuan membayar, maka perusahaan tersebut adalah 

Ilikuid.  

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengertian likuiditas 

dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang 

dapat disamakan dengan uang disatu pihak dengan jumlah utang lancar di lain 

pihak (likuiditas badan usaha), juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

 

2.7.2 Faktor-faktor yang Menentukan Likuiditas 

Pengukuran likuiditas dilakukan dengan membandingkan harta lancar 

dengan hutang lancar. Tetapi faktor-faktor apakah yang sebenarnya menentukan 

tingginya rasio? Manajeman tidak mungkin dapat menyusun sistem pengendalian 

yang diperlukan, apabila mereka tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dapat dibagi dalam tiga 

bagian sebagai berikut: 

1. Besarnya investasi pada harga tetap dibandingkan dengan seluruh dana 

jangka panjang. 

 Pemakaian dana untuk pembelian harta tetap adalah salah satu sebab 

utama dari keadaan tidak likuid. Jikalau makin banyak dana 

perusahaan yang dipergunakan untuk harta tetap, maka sisanya untuk 

membiayai kebutuhan jangka pendek tinggal sedikit. Oleh sebab itu, 

rasio likuiditas menurun. Kemerosotan tersebut hanya dapat dicegah 

dengan menambah dana jangka panjang untuk menutup kebutuhan 

harta tetap yang meningkat. 

2. Volume kegiatan perusahaan 

 Peningkatan volume kegiatan perusahaan akan menambah kebutuhan 

dana untuk membiayai harta lancar. Sebagian dari kebutuhan tersebut 

dipenuhi dengan meningkatkan hutang-hutang. Tetapi jika hal-hal lain 
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tetap, investasi dana jangka panjang untuk membiayai tambahan 

kebutuhan modal kerja sangat diperlukan agar rasio dapat 

dipertahankan. 

3. Pengendalian harta lancar 

 Apabila pengendalian yang kurang baik terhadap besarnya investasi 

dalam persediaan dan piutang menyebabkan adanya investasi yang 

melebihi daripada yang seharusnya, maka sekali lagi rasio akan turun 

dengan tajam, kecuali apabila disediakan lebih banyak dana jangka 

panjang. Kesimpulannya ialah bahwa perbaikan dalam pengendalian 

investasi semacam itu akan dapat memperbaiki rasio likuiditas. 

 

Memperbaiki posisi likuiditas hanya dapat dilaksanakan dengan: 

1. Menambah lebih banyak dana jangka panjang, baik dari pemegang 

saham ataupun dengan pinjaman, atau 

2. Mengembalikan posisi investasi dengan menjual beberapa harta tetap 

atau 

3. Mengatur harta lancar secara efisien. 

 

2.7.3 Pengukuran Tingkat Likuiditas  

Untuk dapat mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan dipergunakan 

analisis rasio likuiditas yang dapat digunakan dalam menilai kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang harus segera dipenuhi.  

Menurut Kamus Standar Akuntansi (2007; 327), bahwa: 

“Rasio Likuiditas adalah hubungan perbandingan antara antara aktiva 

lancar dengan hutang lancar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam 

waktu yang singkat.” 

 

Selain itu Hanafi dan Halim (2005; 79), mengemukakan definisi rasio 

likuiditas sebagai berikut: 

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).” 
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Sedangkan Bastian dan Suhardjono (2006; 296), menyatakan: 

“Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya 

dalam waktu sampai dengan satu tahun) dari aktiva lancarnya.” 

 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya. Untuk menilai keuangan jangka pendek (likuiditas) digunakan 

beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut. 

 

2.7.4 Likuiditas Bank 

 Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua 

deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi 

penangguhan. 

 Menurut Hasibuan (2005; 94), bank dikataka likuid apabila: 

1. Bank tersebut mempunyai cash asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan 

untuk memenuhi likuiditasnya. 

2. Bank tersebut memiliki cash asset lebih kecil dari butir (1) di atas, tetapi bank 

juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat 

dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. 

3. Bank tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan cash asset baru 

melalui berbagai bentuk utang. 

 

2.7.5 Manajemen Likuiditas Bank 

 Likuiditas bank sangat penting karena besar Likuiditas Wajib Minimum 

(LWM) atau Giro Wajib Minimum (GWM) bank telah ditetapkan Bank Indonesia 

selaku Bank Sentral. 
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 Manajemen GWM sangat penting, sulit, dan kompleks pengaturannya 

karena pimpinan bank harus memenuhi ketetapan (yuridis) dan ekonomis. Jadi, 

pimpinan bank tidak bebas menetapkan besarnya GWM bank yang dipimpinnya. 

Agar pengertian GWM lebih jelas, penulis mengutip definisi yang dikemukakan 

oleh para penulis sebagai berikut: 

1. Duana B. Grady, Austin H. Spencer & William H Brunsen 

Liquidity management involves the estimation of the demand for funds by the 

public and the provision of sufficient reserves to meet these needs. 

(Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana masyarakat dan 

cadangan provisi yang cukup untuk memenuhinya).  

2. Joseph E. Burns 

Bank liquidity refers the ability of a bank to raise a certain amount of funds at 

a certain amount of time. (Likuiditas bank mengacu kepada kemampuan bank 

untuk menaiki sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu).  

3. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan 

Manajemen likuiditas bank adalah kegiatan mengatur penyediaan alat-alat 

likuid yang dibutuhkan bank agar posisi Giro Wajib Minimumnya. Baik 

yuridis maupun ekonomi tetap baik dan benar. 

Likuiditas (cash ratio) bank adalah kemampuan bank untuk membayar semua 

utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya. Yuridis 

artinya Giro Wajib Minimum (GWM) bank harus sesuai dengan ketetapan-

ketetapan yang ditentukan Bank Indonesia. Ekonomis artinya pimpinan bank 

harus mampu menghasilkan pendapatan yang optimal dngan mengefektifkan 

dana-dana bank, tanpa melanggar ketetapan cash ratio minimumnya.   

 

2.7.6 Rasio-Rasio Likuiditas Bank 

 Ukuran rasio likuiditas bank berbeda dengan rasio likuiditas yang sering 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan atau lembaga bukan bank (non-bank). Perbedaan sifat usaha dan 

struktur aktiva dan pasiva bank dengan perusahaan manufaktur misalnya, 

mengharuskan perlunya perbedaan perlakuan dalam mengukur likuiditas kedua 



  

 

 

 

56 

 

badan usaha tersebut. Oleh karena itu variabel-variabel yang digunakan dalam 

likuiditas ini tentunya jelas akan berbeda pula. 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat 

membayar kembali pencarian dana deposannya pada saat ditagih serta dapat 

mencukupi permintaan kredit yang telah dianjurkan. 

Adapun beberapa jenis rasio likuiditas perbankan menurut Agnes Sawir 

(2005; 29-30), adalah sebagai berikut: 

1. Quick Ratio 

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. 

Rumus untuk mencari Quick Ratio adalah sebagai berikut: 

 Cash Assets 

Quick Ratio   =            X   100% 

         Total Deposits 

 

2. Investing Policy Ratio 

Securities di sini adalah berbagai macam surat berharga yang dapat dicairkan 

sewaktu-waktu, atau surat-surat berharga yang telah jatuh tempo yang dimiliki 

bank untuk memanfaatkan dananya yang menganggur. Jadi rasio ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali 

kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan 

mencairkan  surat-surat berharga yang dipunyai bank. Semakin tinggi rasionya 

semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rumus untuk mencari rasio ini adalah: 

 

       Securities 

Investing Policy Ratio  =               X   100% 

              Total Deposit 
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3. Banking Ratio 

Total Loan adalah jumlah kredit yang diberikan bersih. Rasio tersebut untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada 

para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan menarik kembali 

kredit-kredit yang telah diberikan kepada debitornya. Semakin tinggi rasionya 

semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rumus untuk rasio ini adalah: 

     

         Total Loans 

Banking Ratio  =                       X   100% 

            Total Deposit + Equity 

                  

4. Loan to Asset Ratio 

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

permintaan para debitor dengan asset bank yang tersedia. Semakin tinggi 

tingkat rasio, menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumus 

untuk mencari Asset to Loan Ratio ini adalah: 

   Total Loans 

Asset to Loan Ratio   =             X   100% 

             Total Assets 

 

5. Cash Ratio 

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-

kewajiban yang segera harus dibayar dengan alat-alat likuid yang dimilikinya. 

Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rumus untuk 

menghitung besarnya Cash Ratio adalah sebagai berikut: 

  

   Cash Assets 

Cash Ratio  =                      X   100% 

     Pinjaman yang Harus Segera Dibayar 

 

 

        



  

 

 

 

58 

 

2.7.7 Hubungan Laporan Arus Kas dengan Tingkat Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan lancar tidaknya 

suatu perusahaan. Untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, suatu 

perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar, yaitu berupa aktiva-

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah aktiva lancar 

dibandingkan dengan seluruh kewajiban yang harus segera dipenuhi, berarti 

semakin besar pula tingkat likuiditasnya,demikian juga sebaliknya semakin kecil 

jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan seluruh kewajiban yang harus segera 

dipenuhi, berarti semakin kecil pula tingkat likuiditasnya. 

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kelangkaan atau gangguan 

likuiditas, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan likuiditasnya sampai 

tingkat tertentu, sesuai perkiraan kebutuhan untuk mengatasi hal-hal khusus yang 

bersifat seasonal yang mungkin terjadi pada periode proyeksi. Adapun cara-cara 

yang dapat ditempuh dalam upaya memproyeksikan atau memperkirakan 

kebutuhan likuiditas adalah dengan menggunakan analisis laporan arus kas. 

Teori  yang diambil penulis bahwa antara laporan arus kas dengan 

likuiditas mempunyai hubungan antara lain berasal dari buku Analisa Kritis Atas 

Laporan Keuangan karangan Harahap (2008; 257), yang menjelaskan bahwa: 

“Laporan arus kas yang dinilai banyak memberikan informasi tentang 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas 

perusahaan di masa yang akan dating.” 

  

Menurut Riyanto (2001; 96) menyatakan bahwa:  

“Untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan atau 

estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaannya. Apabila aliran kas 

senyatanya selalu sesuai dengan estimasinya, maka perusahaan tersebut 

tidak menghadapi kesukaran likuiditas.” 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas dari 

suatu perusahaan memiliki banyak kontribusi informasi mengenai kemampuan 

perusahaan  dalam mendapatkan keuntungan dan informasi likuiditas di masa 

yang akan datang. 

 

 

 


