
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu : 

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 bagiannya dan menelaah bagian itu 
sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti keseluruhan yang padu.” 
 
Menurut Kamus Akuntansi (2000:48) 

”Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat 
yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang 
perbedaan yang muncul.” Misalnya seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan 
analisa perkiraan pengeluaran untuk menentukan apakah pengeluaran telah 
dibebankan terhadap pos-pos yang tepat, diuji, diverifikasi dengan dokumen.” 
 
 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun menurut 

prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 mendefinisikan 

akuntansi sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi 
kualitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang 
dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang 
digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.  

 
Menurut Arrens (2000:7) akuntansi adalah : 

“Accounting is the process of recording, classifying and summarizing of economical 

event in logical manner for the purpose of providing financial information for decision 

making.”  

 

 Proses akuntansi meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. 

Dalam proses akuntansi diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan 

kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan  melalui pengukuran, pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisiran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa 



 

sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

sehingga mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan. 

 Pimpinan Perusahaan bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, isinya mengenai 

kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan. Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari suatu perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2002:2) Laporan Keuangan adalah: 

”Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.” 
 
Laporan Keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:105) adalah : 

”Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 
Menurut  Munawir (2002:2) pengertian Laporan Keuangan adalah : 

”Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut.” 
 
Menurut J. Fred Weston & Thomas E. Copeland (2002:24) Laporan keuangan 

adalah : 

Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses 

akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan 

informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, 

kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari 

proses akuntansi selama periode akuntansi. 

 

 

 



 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai 

suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut IAI (2002:4) tujuan Laporan Keuangan adalah : 

”Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi  keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambil keputusan ekonomi.” 

 
Menurut SAK No.1 (2002:1.2) tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah : 

”Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 
keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (Stewardship) 
manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 
 
Menurut Harnanto dalam buku ”Akuntansi Keuangan Lanjutan I” (2002:14) 

tujuan Laporan Keuangan adalah : 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai 

dalam pengambilan keputusan, dan tidak mewajibkan untuk menyediakan 

informasi non-keuangan. 

3. Menyediakan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

(Stewardship). 

4. Catatan dan skedul tambahan. 

 
Menurut APB Statement No.4 (AICPA) membagi tujuan Laporan Keuangan menjadi 

dua bagian yaitu : 

1.  Tujuan Umum 

     ”Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi  keuangan 

secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima.” 

2.  Tujuan Khusus 

     ”Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi 

laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.” 



 

Sumber daya yang terkendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah hal-hal yang mempengaruhi 

posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas, 

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan di masa yang akan datang. 

Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, 

pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai 

sebagai dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (setara kas) 

serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, agar mereka dapat membuat suatu keputusan 

ekonomi. 

 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Salah satu ciri khas dalam pembuatan Laporan Keuangan agar bermanfaat untuk 

pemakai adalah Karakteristik Kualitatif, yang terdiri dari empat karakteristik menurut IAI 

(2002:7) yaitu : 

1.   Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna Laporan Keuangan. Untuk 

maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan 

ketekunan yang wajar. Namun demikian informasi kompleks yang seharusnya 

dimasukkan dalam Laporan Keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai 

tertentu. 

2.   Relevan 

Laporan Keuangan dapat bermanfaat, bila informasi yang didapat relevan untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa yang akan 

datang (predictive), menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi perusahaan di masa 

lalu (confirmatory). 



 

Relevansi informasi Laporan Keuangan dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang sebagai material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai yang diambil atas dasar Laporan Keuangan. 

3.   Keandalan 

Laporan Keuangan juga dapat bermanfaat, bila informasi yang didapat andal (reliable). 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar disajikan. 

Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung pada 

kebutuhan atau keinginan pihak tertentu (netralitas). Agar dapat diandalkan, informasi 

yang disajikan  dalam Laporan Keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan 

biaya. Kesenjangan  untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan informasi menjadi 

menyesatkan. 

4.   Dapat diperbandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan  (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga 

harus dapat memperbandingkan Laporan Keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu 

pengukuran penyajian dampak keuangan dari transaksi atau peristiwa lain yang serupa 

harus dilakukan secara konsisten untuk perubahan tersebut. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai Laporan Keuangan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan  terhadap 

perusahaan atau disebut juga dengan Business Stakeholders. Mereka menggunakan Laporan 

Keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:121) para pemakai Laporan Keuangan 

beserta kegunaannya adalah sebagai berikut : 

1.   Pemegang Saham (Stakeholders) 

Pemegang Saham ingin mengetahui kondisi keuangan mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan asset, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi 

perusahaan dalam pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin 

mengetahui jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah 

laba yang ditahan. Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, 



 

perbandingan dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari informasi ini pemegang 

saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual, 

atau menambahnya. 

2.   Investor 

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham di atas. Bagi investor 

potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari 

perusahaan yang dilaporkan. 

3.   Analis Pasar Modal 

Analis pasar modal selalu melakukan analisa tajam dan lengkap terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang go public maupun yang berpotensi masuk pasar modal. 

Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual, atau dipertahankan. 

4.   Instansi Pajak 

Instansi pajak (fiskus) dalam hal ini dapat menggunakan Laporan Keuangan sebagai dasar 

menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, 

dan juga untuk dasar penindakan. 

5.   Pemberi Dana (Kreditur) 

Mengetahui informasi tenang situasi dan kondisi perusahaan baik yang sudah diberi 

pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman, bagi yang sudah diberikan Laporan 

Keuangan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan. Bagi 

calon perusahaan debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai 

kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan diluncurkan. 

6.   Supplier 

Laporan Keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak 

diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi risiko 

yang dimiliki perusahaan. 

7.   Langganan atau Lembaga Konsumen 

Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan konsumen sangat diuntungkan. Ia 

berhak mendapat layanan memuaskan (Satisfaction Guarantee) dengan harga equilibrium, 

dalam kondisi ini konsumen terlindungi dari kemungkinan praktek yang dapat merugikan 

konsumen 

8.   Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan keuangan. Karena ingin 

mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan atau 

belum. Demikian juga dengan Bapepam yang memiliki aturan laporan perusahaan, 



 

laporan keuangan dapat memberikan informasi apakah perusahaan telah menaati standar 

laporan yang ditetapkan atau belum, jika belum maka lembaga ini dapat memberikan 

teguran atau sanksinya. 

9.   Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia 

masih terus bekerja di perusahaan tersebut atau pindah. Demikian juga tentang cadangan 

pensiun, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). 

10. Peneliti, Akademisi dan Lembaga Peringkat 

Laporan keuangan sangat penting, sebagai data primer dalam melakukan penelitian 

terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan Laporan Keuangan atau perusahaan. 

Laporan Keuangan juga menjadi dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari 

hipotesa atau penelitian yang dilakukan. 

 
2.2.5 Isi Laporan Keuangan 

 Laporan Keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan lain serta materi penjelas yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan termasuk juga skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan bagi perusahaan 

yang telah lama berdiri, disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Penyajian 

Laporan Keuangan secara komparatif memberikan gambaran perusahaan saat ini dan 

perkembangannya. Penjelasan mengenai Isi Laporan Keuangan menurut Darsono dan 

Ashari (2005:18) adalah : 

1.   Neraca (Balance Sheet) 

      Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu seperti 

yang tertera dalam neraca, yang dijelaskan dalam neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu. 

Neraca menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Neraca terdiri atas hak (sumber 

daya) perusahaan dan kewajiban (asal sumber daya) perusahaan. Kontribusi atau setoran oleh 

pemilik dianggap sebagai kewajiban yang sifatnya abadi oleh perusahaan. Pemilik hanya 

merupakan salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut SAK, komponen Neraca adalah: 

1.   Aktiva (asset) yang terdiri atas Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, dan Aktiva Lain-lain; 

2.  Kewajiban (liability) dan Ekuitas (equity). Kewajiban yang terdiri atas Kewajiban Jangka 

Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas adalah hak pemilik baik dari setoran 

modal ataupun laba yang belum dibagi. 



 

 Akun-akun neraca dicatat berdasarkan akrual (accrual). Artinya dicatat jika telah 

terjadi pemindahan hak dan kewajiban, meskipun atau kasnya belum diterima. Pada sisi 

aktiva, neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling lancar. Pengertian paling lancar di 

sini adalah kemampuan aktiva tersebut untuk dikonversi menjadi uang kas. Dengan aturan 

demikian, maka penggolongan aktiva dalam neraca adalah: 

A.   Aktiva 

      Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan, 

definisi komponen-komponen aktiva adalah sebagai berikut: 

a.   Aktiva Lancar 

Dalam aktiva lancar, aktiva dikelompokkan berdasarkan urutan yang paling lancar. Aktiva 

lancar di sini adalah aktiva yang paling mudah dan cepat dijadikan uang atau kas. 

Pengelompokkan yang umum adalah: kas, piutang dagang, persediaan, investasi. Kas 

adalah aktiva yang paling likuid sehingga ditempatkan pada bagian yang paling atas. 

b.   Aktiva Tetap 

Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan yang lain 

dilakukan oleh perusahaan. Aktiva tetap disusun berdasarkan urutan yang paling tidak 

likuid (lancar). Jadi pada aktiva tetap, urutan yang paling atas adalah tanah, kemudian 

bangunan, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan. 

c.   Aktiva Lain-lain 

Akiva lain-lain adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Isi dari 

pos aktiva dan lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak bisa dikelompokkan 

dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. 

 
B.   Kewajiban 

       Kewajiban adalah hak dari pemberi hutang (kreditor) terhadap kekayaan perusahaan, 

sedangkan ekuitas adalah pemilik atas kekayaan perusahaan. Pos-pos dalam sisi ini 

dikelompokkan sesuai dengan besar kecilnya kemungkinan hak-hak tersebut akan dibayarkan. 

Semakin besar kemungkinan hak atas perusahaan dibayar, semakin atas urutannya dalam 

neraca. Pembagian dalam sisi kewajiban dan ekuitas dalam neraca adalah:  

a.   Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak kreditor yang akan dibayarkan 

dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Komponen kewajiban jangka pendek di 

antaranya adalah hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, hutang bank yang jauh tempo 

dalam satu tahun, dan hutang lain-lain. 



 

b.   Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 

lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen kewajiban jangka panjang ini 

meliputi hutang bank, hutang obligasi, hutang wesel, hutang surat-surat berharga lain. 

c.   Ekuitas 

Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan. Hak pemilik akan dibayarkan hanya melalui 

dividen kas atau dividen likuidasi akhir. Komponen ekuitas pemilik ini meliputi modal 

saham baik biasa maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. 

 

2.   Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

      Laporan  laba rugi  (atau  untuk  lembaga  non profit  disebut  Laporan  Sisa  Hasil Usaha) 

merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya selama periode 

waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Untuk melihat periode waktu yang dilaporkan, 

maka pembaca laporan laba rugi perlu memperhatikan kepala (heading) pada laporan 

tersebut. SAK menyebutkan laba rugi memberikan gambaran kinerja operasional perusahaan. 

Laporan Laba Rugi juga dicatat dengan dasar akrual. Penggolongan komponen-komponen 

Laba Rugi adalah sebagai berikut: 

a.   Pendapatan atau Penjualan (dari usaha utama) 

Pendapatan atau penjualan adalah hasil penjualan produk atau jasa utama yang dihasilkan 

perusahaan kepada pelanggan. 

b.   Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Penjualan merupakan biaya produksi sesungguhnya dari produk atau jasa 

yang dijual pada periode tersebut. 

c.   Biaya Pemasaran 

Biaya Pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk dan jasa yang 

dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya iklan, biaya gaji, dan biaya promosi. 

d.   Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya Administrasi dan Umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

administrasi dan umum perusahaan, misalnya biaya gaji direksi, biaya penyusutan, biaya 

perlengkapan kantor, dan biaya telepon. 

e.   Pendapatan Luar Usaha (Non Operasional) 

Pendapatan Luar Usaha atau Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh bukan 

dari bisnis utama perusahaan, misalnya keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank 

bagi perusahaan non bank, dan lain-lain. 



 

f.   Biaya Luar Usaha (Non Operasional) 

Biaya Luar Usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang bukan dari bisnis 

utama, misalnya biaya bunga bank, dan biaya sumbangan. 

 

3.   Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change of Equity) 

      Laporan Perubahan Ekuitas menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio atau 

disagio. Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang melekat pada 

perusahaan. Istilah ditahan sering berkonotasi negatif, dalam hal ini artinya masih belum 

dibagi. 

PSAK No.1 menyebutkan bahwa perusahaan harus menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas 

sebagai komponen utama  laporan keuangan yang menunjukkan : 

a.    Laba atau Rugi bersih periode bersangkutan. 

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

      yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 

c.  Pengaruh Kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan atas kesalahan 

mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 

d.   Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e.   Saldo akuntansi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. 

f.   Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio saham dan 

cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 

perubahan. 

 
4.   Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

Laporan ini menggambarkan perputaran uang kas (kas dan bank) selama periode tertentu 

misalnya bulanan, tahunan. Laporan Arus Kas terdiri atas : 

a.   Kas dari atau untuk Kegiatan Operasional 

Kas dari dan untuk Kegiatan Operasional adalah kas yang diperoleh dari penjualan, 

penerimaan piutang dan untuk pembayaran hutang usaha, pembelian barang, dan biaya 

lainnya. Aktivitas Operasi adalah aktivias pendapatan utama perusahaan (principal 

revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan 

Jumlah Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 



 

dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari 

luar. 

b.   Kas dari atau untuk Kegiatan Investasi 

Kas dari atau untuk Kegiatan Investasi adalah kas dari penjualan aktiva tetap dan untuk 

pembelian aktiva tetap atau investasi pada saham atau obligasi. Aktivitas Investasi adalah 

perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 

setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 

kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan arus 

kas masa depan. 

c.   Kas dari atau untuk Kegiatan Pendanaan 

Kas dari atau untuk Kegiatan Pendanaan adalah kas berasal dari setoran modal, hutang 

jangka panjang atau bank, laba ditahan yang dikonversi ke dalam modal dan untuk 

pengembalian modal, membayar deviden, membayar pokok hutang bank. Aktivitas 

pendanaan (financing). 

 
5.   Catatan atas Laporan Keuangan 

Isi catatan ini adalah penjelasan umum tentang perusahaan, kebijakan akuntansi yang 

dianut, dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba rugi. Bilamana penjelasan tiap akun 

neraca laba rugi masih perlu dirinci, maka dijabarkan dalam lampiran. 

Penjelasan umum tentang perusahaan merinci nama perusahaan, bentuk badan hukum, 

apakah badan hukum telah mendapat persetujuan dari pihak berwenang misalnya Mentri 

Kehakiman dan HAM untuk pendirian PT, Departemen Koprasi untuk Koprasi, dan 

sebagainya. 

Kebijakan Akuntansi menjelaskan kapan periode akuntansinya, metode pencatatan, 

metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan aktiva tetap dan penyusutannya, dan 

sebagainya. Dalam akuntansi banyak metode yang diperbolehkan dalam standar. Akuntan 

perusahaan memilih metode yang paling tepat untuk perusahaan. Keputusan memilih harus 

mendapat persetujuan dari direktur atau manajer puncak. 

Penjelasan tiap-tiap akun merinci akun-akun dalam neraca dan laba rugi. Dengan 

membaca perincian dalan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan dapat dilihat bagaimana 

perilaku akun secara lebih detail. Dalam penjelasan per akun akan diinformasikan berbagai 

hal, misalnya tingkat suku bunga hutang bank dan sebagainya. SAK mengatur bagaimana 

akun harus disajikan, penjelasan apa saja yang harus ada, bagaimana mengukurnya, kapan 



 

perusahaan mengakui aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya. Untuk industri tertentu diatur 

khusus, misalnya bank, koperasi, dan sebagainya. 

 
2.2.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang dilakukan pihak 

manajemen yang bersangkutan .  

Menurut SAK sifat dan keterbatasan Laporan Keuangan adalah: 

1.  Laporan Keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah 

lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber 

informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2.   Laporan    Keuangan   bersifat   umum,  disajikan   untuk   semua   pemakai   dan   bukan  

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja misalnya untuk Pajak, Bank. 

3.  Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari pengguna taksiran dan berbagai 

pertimbangan. 

4.  Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip 

akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini 

dianggap tidak material atau tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap 

kelayakan laporan keuangan. 

5.  Laporan Keuangan, bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila terdapat  

beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka 

lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling 

kecil. 

6.  Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi 

daripada bentuk hukumnya (formalitas), (Subtance over form). 

7. Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai 

laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang 

dilaporkan. 

8.  Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi 

dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

Menurut Munawir (2002:6) Laporan Keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan 

sebagai suatu progress report Laporan Keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil 

dari suatu kombinasi antara: 

 



 

1.   Fakta-fakta yang telah dicatat (Record Fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar-dasar fakta dari catatan akuntansi. 

Pencatatan dari pos-pos akun ini dicatat berdasarkan catatan historis dari peristiwa-

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

pos-pos akun dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (at 

original cost). 

2.  Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (Accounting Convetion 

and Postulate) 

Data yang dicatat itu berdasarkan pada prosedur-prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (General Accepted 

Principles), hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (expediensi) atau 

untuk keseragaman. Untuk menentukan piutang, menurut metode atau peraturan yang 

konvesional adalah berdasarkan jumlah yang akan direalisasi (dengan menggunakan 

taksiran yang tidak akan dapat ditagih terhadap jumlah piutang pada saat itu). 

3.   Pendapat Pribadi (Personal Judgement) 

Sifat ini dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvesi-

konvesi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standard praktek 

pembukuan, namun penggunaan dari konvesi-konvesi dan dalil dasar tersebut tergantung 

daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu menurut Munawir (2002:9) 

mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: 

1.  Laporan Keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report 

(laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan 

laporan yang final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi di mana dalam interim 

report ini terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) yang 

telah dilakukan oleh Akuntan atau Manajemen yang bersangkutan. 

2.   Laporan Keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan 

tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standard nilai yang mungkin 

berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern 

atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan 

terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. 



 

3.   Laporan     Keuangan    disusun    berdasarkan    hasil    pencatatan    transaksi    keuangan  

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

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan  yang dinyatakan dalam rupiah belum 

tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan 

itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan 

tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa dengan memperbandingkan data beberapa tahun 

tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan 

yang keliru (misleading). 

4.  Laporan Keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat 

dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir). 

   

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis Laporan Keuangan seringkali juga memasukkan aktivitas untuk membuat 

berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Jika analisis hanya menganalisis item 

atau akun yang ada dalam laporan keuangan, maka analis kesulitan untuk menilai seberapa 

baik perusahaan beroperasi. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis 

persentase yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merangkum 

hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan. Untuk mengevaluasi 

kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analisa keuangan dan pemakai laporan keuangan 

harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Alat yang biasa digunakan adalah 

rasio keuangan.  

Dalam analisa rasio, ada dua jenis perbandingan yang digunakan yaitu perbandingan 

internal dan perbandingan eksternal. Perbandingan internal yaitu membandingkan rasio saat 

ini dengan rasio masa lalu dan rasio yang akan datang dari perusahaan yang sama. Jika rasio 

keuangan ini diurutkan dalam jangka waktu beberapa tahun atau periode, pemakai dapat 

melihat kecenderungan rasio keuangan, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, yang 

menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Perbandingan eksternal adalah  

membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio perusahaan lain sejenis atau dengan 

rata-rata industri pada titik yang sama. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang kondisi dan kinerja perusahan relatif dan membantu mengidentifikasi 

penyimpangan dari rata-rata atau standar industri.  

 



 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ”analisis” didefinisikan sebagai berikut: 

”Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri 

serta hubungan antara bagian untuk memperoleh penggertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.” 

 Menurut Pengertian ini, analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses 

untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur 

tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu 

sendiri. 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:190) analisis laporan keuangan adalah: 

”Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan 
melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara yang 
satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui  
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses mengambil 
keputusan”. 
 
Menurut Dewi Astuti (2004:29) analisis laporan keuangan adalah: 

”Segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk membuat 

keputusan bisnis dan investasi.” 

 Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk mencari hubungan 

antara unsur-unsur dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan sehingga informasi tersebut dapat 

digunakan dalam mengambil keputusan bisnis dan investasi. 

 
2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisa laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi 

yang ada dalam menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan. 

Menurut Munawir (2002:31) tujuan analisa laporan keuangan adalah: 

”Analisa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memberikan 
informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 
perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-
pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode 
atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat 
mendukung keputusan yang akan diambil.” 
 



 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:195) kegunaan analisa laporan keuangan 

secara lengkap adalah: 

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

laporan keuangan biasa. 

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

laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

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

suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan 

maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

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

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

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

perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan 

analisa laporan keuangan. 

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

dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode 

sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

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

keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Menurut  Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:53) dalam bukunya  ”Analisa 

Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi” mengungkapkan bahwa Analisa laporan keuangan 

mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan  

dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan 

berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan 

yang menjadi terutama dari analisa laporan keuangan adalah untuk mengkonversi dan menjadi 

informasi. 

Analisa laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya dapat 

digunakan sebagai screening awal dalam memilih alternatif investigasi atau merger; sebagai 

alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang; sebagai 



 

proses diangosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya; atau 

sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. 

Dari semua tujuan tersebut, yang terpenting dalam analisa laporan keuangan adalah 

tujuannya untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, 

terkaan, dan institusi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa 

dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan tidaklah 

berarti mengurangi kebutuhan akan penggunaan pertimbangan-pertimbangan, melainkan 

hanya  memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut. 

 

2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan   

Sebelum melakukan analisis, analis harus memahami laporan keuangan tersebut. 

Analis harus dapat menggambarkan aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan 

keuangan tersebut. Sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan analisis dan interprestasi 

analis harus mempelajari atau me-riview secara menyeluruh dan kalau perlu diadakan 

penyusunan kembali dari data-data yang sesuai dengan prinsip yang berlaku dan tujuan 

analisis tersebut. 

 Menurut Munawir (2002:35) maksud mempelajari secara menyeluruh adalah : 

”Maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh adalah untuk meyakinkan 
pada analis bahwa laporan itu sudah cukup jelas menggambarkan semua data 
keuangan yang relevan dan telah diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode 
penelitian yang tepat, sehingga penganalisa akan betul-betul mendapatkan laporan 
keuangan yang diperbandingkan (comparable).” 
 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:53) langkah-langkah  yang harus 

ditempuh dalam melakukan prosedur analisis laporan keuangan adalah: 

1.   Memahami latar belakang keuangan perusahaan mencakup  

Pemahaman latar belakang keuangan perusahaan mencakup pemahaman tentang bidang 

usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. 

Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan 

langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan 

perusahaan tersebut. 

2.   Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 

(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan teknologi; perubahan 

selera konsumen; perubahan faktor-faktor ekonomi seperti  perubahan pendapatan per 



 

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

perusahaan itu sendiri, seperti perubahan manajemen kunci. 

3.   Mempelajari dan me-riview laporan keuangan  

Kedua langkah pertama memberikan gambaran mengenai karakteristik (profil) 

perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisa laporan keuangan 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 yang berlaku. 

4.   Menganalisa Laporan Keuangan  

Setelah memahami profil perusahaan dan me-riview laporan keuangan, maka dengan 

menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan 

keuangan tersebut (bila perlu disertai rekomendasi). 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah 

merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan 

keuangan, dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar 

data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Menurut Munawir (2002:36) teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisa  Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara 

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan: 

a.   Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b.   Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c.   Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

d.   Perbandingan yang nyata dinyatakan dengan rasio. 

e.   Persentase dari total. 

Analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang 

terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi, kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam 

persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk 

mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, 

naik, atau bahkan turun. 



 

3.  Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, adalah suatu 

metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui sruktur pemodalannya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualan. 

4.  Analisa Sumber Penggunaan Dana, adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal 

kerja dalam periode tertentu. 

5.  Analisa Sumber Penggunaan Kas (Cash flow statement analysis), adalah suatu analisa 

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

sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6.  Analisa Rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua 

laporan tersebut. 

7.  Analisa  Perubahan  Laba  Kotor (Gross profit analysis), adalah  suatu  analisa  untuk 

mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode 

yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang di budget kan untuk 

periode tersebut. 

8.   Analisa Break-Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi 

juga belum memperoleh keuntungan. Dengan menganalisa break-even ini juga akan 

diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 
Menurut Dewi Astuti (2004:30) terdapat tiga tipe pembanding hasil analisis rasio 

keuangan, yaitu: 

1.   Analisis Cross-Sectional 

Analisis cross-sectional adalah membandingkan analisis rasio keuangan suatu perusahaan 

dengan nilai analisis kinerja keuangan perusahaan sejenis dalam industri yang sama dalam 

waktu yang sama. 

2.   Analisis Time-Series 

Analisis time-series adalah mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan 

hasil analisis rasio keuangan pada periode yang satu dengan hasil analisis rasio keuangan 

pada periode yang lain dalam perusahaan yang sama. 

3.   Analisis Gabungan 

Analisis gabungan antara analisis cross-sectional dan analisis time-series. 



 

2.3.5 Keterbatasan dan Keunggulan Analisa Laporan Keuangan 

Kekurangan dan kelebihan analisa laporan keuangan harus memperhatikan 

keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Mengenai hal tersebut Sofyan Syafri 

Harahap (2004:203) dalam bukunya ”Analisa Kritis atas Laporan Keuangan” , menyatakan 

bahwa keterbatasan analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1.   Kesulitan    dalam     memilih     rasio     yang    tepat    yang    dapat    digunakan    untuk  

      kepentingan  pemakainya. 

2.   Keterbatasan    yang    dimiliki    akuntansi    atau    laporan    keuangan    juga     menjadi 

keterbatasan teknik. 

3.   Jika  data  untuk  menghitung  rasio  tidak  tersedia  maka  akan  menimbulkan  kesulitan 

         menghitung rasio. 

4.   Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

5.   Jika  dua  perusahaan  dibandingkan  bisa  saja  teknik dan standar akuntansi yang dipakai 

         tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan.  

Sedangkan kelebihan analisa laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

antara lain adalah :  

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

ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan 

keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

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

model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat 

perkembangan perusahaan secara periodik atau ”time series”. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan 

datang. 

 Menurut Agnes Sawir (2001:44) menjelaskan bahwa keterbatasan analisis atas 

laporan keuangan antara lain: 

1.  Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila 

perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. 

2.  Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang 

berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manupulasi. 



 

3.   Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. 

4.   Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan perkiraan. 

 

2.3.6 Tahap-tahap Analisa Laporan Keuangan 

Agar lebih teratur dalam melaksanakan analisa laporan  keuangan, maka diperlukan 

tahap-tahap prosedural yang dapat dipakai dalam menganalisis laporan keuangan. Tahap-

tahap tersebut adalah: 

1.   Mengenal perusahaan; 

2.   Menguasai situasi ekonomi; 

3.   Menilai reliability terhadap laporan keuangan; 

4.   Menilai akurasi laporan keuangan; 

5.   Membaca laporan keuangan secara eksplisit; 

6. Menganalisis hubungan antara pos laporan keuangan yang mengungkapkan laporan 

informasi emplisit; 

7.   Menilai trend atau growth; 

8.   Melakukan evaluasi fakta dan kualitas perusahaan dari hasil analisis; 

9.   Melakukan prediksi atau proyeksi; 

10. Kesimpulan dan Saran 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, analisis laporan 

keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang biasanya sering digunakan 

adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya. Analisis dan interprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan 

yang lebih jelas mengenai kondisi finansial dan prestasi suatu perusahaan dan akan lebih 

bermanfaat jika angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan 

sebagai standar. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:313) dinyatakan bahwa untuk mendapatkan 

rasio pebanding dapat digunakan: 

1.   Rasio perusahan yang terbaik dalam industri yang bersangkutan. 

2.   Budget (anggaran) perusahaan. 

3.   Standar ilmiah. 

4.   Rasio yang dikeluarkan lembaga atau badan pengatur (regulator). 

5.   Rata-rata industri atau industrial norm. 



 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:51) komponen dari masing-masing jenis rasio 

adalah: 

2.4.1 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Ukuran rasio likuiditas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.   Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio Lancar adalah Kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. 

Rumusnya Current Ratio =         Aktiva Lancar 

            Kewajiban Lancar 
 
 
b. Quick Test Ratio (QTR) 

Quick Test Ratio adalah kemampuan aktiva lancar dikurangi persediaan untuk membayar 

kewajiban lancar. Rasio ini memberi indikator yang lebih baik dalam melihat likuiditas 

perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar. 

Rumusnya Quick Test Ratio = Kas + Investasi jangka pendek + Piutang dagang bersih 

                  Kewajiban Lancar 

 

c.   Net Working Capital (NWC) 

Net Working Capital, atau modal kerja bersih  digunakan untuk mengetahui rasio modal 

bersih terhadap kewajiban lancar.  

Rumusnya Net Working Capital =    Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar     

            Kewajiban Lancar 

 
2.4.2 Rasio Solvabilitas (Leverage Ratios) 

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio 

pengungkit (leverage) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Ukuran rasio 

solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.   Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt to Asset Ratio adalah rasio total kewajiban terhadap asset, rasio ini menekankan 

pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan 

yang didukung oleh hutang. 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



 

Rumusnya Debt to Asset Ratio =            Total Kewajiban          
       Total Aktiva 

 
b.   Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan 

yang disediakan pemegang saham. 

Rumusnya Debt to Equity Ratio =          Total Kewajiban          
              Total Ekuitas 

 
c.   Equity Multiplier (EM) 

Equity Multiplier menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas 

pemegang saham. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai berapa porsi dari aktiva perusahaan 

yang dibiayai oleh pemegang saham. 

Rumusnya Equity Multiplier =                  Total Aktiva  

       Total Ekuitas 

 
2.4.3    Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada. Ukuran rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.   Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan 

pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan besarnya 

persentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena 

adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional.  

Rumusnya Net Profit Margin =                 Laba Bersih 

              Penjualan Bersih 
 

b.   Gross Profit Margin  (GPM) 

Gross Profit Margin  berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap 

barang yang dijual 

Rumusnya Gross Profit Margin  =  (Penjualan Bersih – HPP)  

               Penjualan Bersih 

 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



 

c.   Return on Equity (ROE) 

Return on Equity berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh 

perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik.   

Rumusnya Return on Equity =                  Laba Bersih                

                                                                                               Rata-rata Ekuitas 

 

2.4.4 Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 

Rasio Aktivitas ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. 

Ukuran rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.   Receivable Turn Over (RTO) 

Receivable Turn Over ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan 

perusahaan dalam penagihan piutang yang dimiliki. Rasio ini bisa dijadikan dasar untuk 

pemberian kebijakan kredit yang dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan 

memperhitungkan kerugian piutang tak tertagih. 

Rumusnya Receivable Turn Over =               Penjualan Bersih 

                Rata-rata Piutang Dagang 

 
b.   Inventory Turn Over (ITO) 

Inventory Turn Over berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, dalam arti berapa kali persediaan yang ada akan dirubah menjadi penjualan. 

Rumusnya Inventory Turn Over  =                     Harga Pokok Penjualan 

                           Rata-rata Persediaan Barang Dagang 

 
c.   Total Asset Turn Over (TATO) 

Total Asset Turn Over menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan, kita juga dapat mengetahui efektivitas 

penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

Rumusnya Total Asset Turn Over =             Penjualan Bersih 

      Rata-rata Total Aktiva 

 

 

 

 



 

2.5 Kinerja 

 Sukses atau tidaknya keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja masing-masing perusahaan 

dan manajer perusahaan di dalam melaksanakan pertanggungjawabannya. 

 
2.5.1 Definisi kinerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:503) kinerja adalah: 

”Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau   

kemampuan kerja.” 

 
Menurut Bernadin dan Russel (2000:378), dalam buku ”Sistem Manajemen Kinerja” 

oleh Achmad S Ruky (2004:15): 

”Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job 

functionor activity during a specified time period.” 

(Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh di fungsi-fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). 

 Dari kedua definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah 

kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan  tertentu selama 

kurun waktu tertentu. 

 
2.5.2 Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

 Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2002:52) mengungkapkan bahwa: 

”Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak  

(stakeholder) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, 

pemerintah dan pihak manajemen perusahaan itu sendiri.” 

Manfaat penilaian kinerja dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan dan kinerja perusahaan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty 

(2002:50), yaitu: 

1.   Para pemegang saham (investor) 

Para investor dan juga calon investor berkepentingan terhadap informasi laporan 

keuangan antara lain untuk mengambil keputusan apakah tetap mempertahankan atau 

menjual saham suatu perusahaan; apakah grup manajemen yang sekarang ada harus 

diganti atau dipertahankan dan apakah perusahaan memiliki persetujuan untuk 

menerbitkan dan memperoleh pinjaman baru. 

 



 

2.   Para kreditur 

Para kreditur dan juga calon kreditur berkepeningan terhadap informasi laporan keuangan 

anatara lain untuk menilai apakah laba yang diperoleh suatu perusahaan akan mampu 

digunakan untuk membayar beban bunga periodik dan apakah perusahaan mempunyai 

prospek dalam memenuhi kewajiban (pokok pinjaman) pada saat jatuh tempo. 

3.   Para manajer 

Para manajer berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan antara lain untuk dapat 

melakukan penilaian apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar 

dividen (deviden policy), apakah cukup tersedia dana yang akan dapat digunakan untuk 

pengembangan usahanya dan apakah ada kemungkinan keberhasilan perusahaan di masa 

datang di bawah kepemimpinannya. 

4.   Analis sekuritas 

Para analis sekuritas tertarik terhadap informasi tentang estimasi laba di masa datang dan 

kekuatan keuangan sebagai elemen penting untuk dasar penentuan nilai sekuritas. 

5.   Analis kredit 

 Para analis kredit menginginkan untuk dapat menentukan aliran dana di masa yang akan 

datang dan konsekuensinya pada posisi keuangan perusahaan sebagai upaya untuk dapat 

mengevaluasi resiko kredit yang melekat pada perluasan kreditnya. 

 
Menurut Mulyadi (2005:416) manfaat yang dapat digunakan oleh manajemen adalah 

antara lain: 

1.   Mengelola   perusahaan   secara   efektif   dan   efisien   melalui   pemotivasian   karyawan 

secara maksimum. 

2.   Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

3.   Mengidentifikasi    kebutuhan    pelatihan   dan    pengembangan   karyawan    dan    untuk 

menyediakan kriteria, seleksi dan evaluasi proses pelatihan karyawan. 

4.   Menyediakan  umpan  balik  bagi  karyawan  mengenai  bagaimana atasan mereka menilai 

kinerja mereka. 

5.   Menyediakan suatu dasar hasil distribusi penghargaan.  

 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.3 Tahap-tahap Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2005:420) Penilaian kinerja dilaksanakan dalam 2 tahap utama, 

yaitu: 

1.   Tahap persiapan yang terbagi atas 3 bagian yaitu: 

a.   Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. 

b.   Penetapan kriteria yang dipakai dalam mengukur kinerja. 

c.   Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

2.   Tahap penilaian terbagi atas 3 bagian yaitu: 

a.   Pembagian kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang 

ditetapkan dalam standar. 

c.   Penegakkan    perilaku    yang    diinginkan   dan    tindakan    yang   digunakan   untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

 
2.5.4 Pengukuran Kinerja 

Menurut Helfert (2000:69) dalam bukunya “Teknis Analisis Keuangan” terdapat tiga 

ukuran kinerja keuangan perusahaan menurut bidang dan sudut pandang, yaitu: 

1.   Sudut Pandang Pemilik 

Pemilik adalah investor, yaitu kepada siapa manajemen harus bertanggungjawab. Daya 

tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam suatu perseroan adalah 

profitabilitas. Profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas 

dana yang diinvestasikan pemilik. Pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang 

menjadi haknya, yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak 

yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka. 

2.   Sudut Pandang Manajemen atau Perusahaan  

Manajemen mempunyai kepentingan ganda dalam analisis kinerja keuangan perusahaan, 

yaitu menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa efektif 

penggunaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar dilakukan 

berdasarkan analisis atas laporan laba rugi, sedangkan efektivitas penggunaan sumber 

daya biasanya diukur dengan mengkaji ulang baik neraca maupun laporan laba rugi. 

3.   Sudut Pandang Pemberi Pinjaman  

Bila orientasi pokok manajemen dan pemilik mengarah pada kesinambungan perusahaan, 

pemberi pinjaman paling sedikit mempunyai dua kepentingan atas perusahaan. Pemberi 

pinjaman akan tertarik untuk meminjamkan dana kepada suatu perusahaan yang berhasil 



 

yang akan berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama mereka harus 

mempertimbangkan konsekuensi negatif seperti kegagalan dan likuiditas.  

Meskipun tidak memperoleh imbalan apapun keberhasilan perusahaan, kecuali menerima 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara teratur, pemberi pinjaman harus menilai 

dengan cermat risiko pengembalian dana tersebut awal yang diberikan, khususnya jika 

dana tersebut disediakan untuk jangka panjang. 

 

2.5.5 Alat Ukur Penilaian Kinerja 

 Menurut Kamus Akuntansi (2000:628) penilaian kinerja adalah: 

”Penilaian kinerja adalah pertimbangan kumulatif tentang fakor-faktor (yang bersifat 
subyektif atau objektif) untuk menentukan standar indikator representatif atau 
penilaian tentang aktivitas individu atau badan usaha, atau kinerja yang berkaitan 
dengan sejumlah batasan (atau standar) selama beberapa periode. Faktor-faktor yang 
dipertimbangkan meliputi derajat pencapaian tujuan cara pengukuran item-item dan 
standar yang digunakan.” 

 
 Menurut Hiro Tugiman (1999:1), terdapat empat cara penilaian kinerja, yaitu:  

1.   Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk 

mendongkrak kemajuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan. 

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata:  

a.   Kartu skor (scorecard) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

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

diwujudkan oleh personal di masa yang akan datang. Melalui skor yang hendak 

diwujudkan oleh personal di masa yang akan datang dibandingkan dengan hasil yang 

sesungguhnya. Hasil ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja personel yang 

bersangkutan. 

b.   Berimbang  (balanced), dimaksudkan  untuk  menunjukkan   bahwa   kinerja  personel 

diukur secara berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek 

dan jangka panjang, intern dan ekstern. 

Balanced Scorecard memperluas ukuran kinerjanya ke dalam empat perspektif, yaitu: 

keuangan, customers, proses bisnis atau intern, pembelajaran dan pertumbuhan. 

 
2.   Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek dagang, atau identik 

dengan kemewahan. Namun menurut standar ISO 8420, mutu diartikan sebagai gambaran dan 



 

karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa. Dari standar ISO 8420 yang mempengaruhi 

persepsi organisasi terhadap mutu, antara lain sesuai dengan kebutuhan, harga, waktu, 

penyerahan produk, dan kemudian pemilihan. 

 
3.   Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

MBNQA merupakan kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh yang 

mencakup seluruh fungsi manajemen, aspek-aspek pendekatan, penyebarluasan, dan hasil-

hasil usaha, memperbandingkan pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan perusahaan terbaik di bidangnya. Kriteria ini sangat berguna untuk melakukan 

penelitian dari perusahaan sendiri dan pelatihan, serta alat untuk mengembangkan kinerja dari 

proses bisnis. 

 
4.  Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan 

Tujuan dari penilaian  tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara adalah untuk 

meningkatkan daya saing. Selain  ukuran-ukuran kinerja di atas, juga terdapat metode analisis 

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

keuangan.  

EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi. EVA 

yang bertambah menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan, 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

 Menurut Agnes Sawir (2001:48), dalam bukunya ”Analisis Kinerja Keuangan dan 

Perencanaan Keuangan Perusahaan”, Rumus EVA dapat dihitung sebagai berikut: 

EVA =  EBIT – Pajak – Biaya Modal 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa EVA ditentukan oleh laba operasi 

setelah pajak yang menggambarkan hasil penciptaan nilai tambah di dalam perusahaan dan 

biaya modal yang menggambarkan pengorbanan yang dikeluarkan dalam penciptaan nilai 

tambah tersebut. Walaupun laba operasi setelah pajak meningkat, namun bukan berarti EVA  

juga meningkat hal ini tidak terlepas dari resiko bisnis dan penetapan kebijakan struktur 

modal yang akan memberikan tingkat biaya modal tertentu. 

 

 

 



 

Tanda-tanda EVA yang dimiliki perusahaan, terbagi tiga yaitu: 

1. Bila EVA > 0, maka tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal 

atau melebihi tingkat pengembalian yang diminta investor atas investasi yang dilakukan, 

berarti terjadi proses nilai tambah perusahaan, kinerja keuangan yang baik. 

2. Bila EVA = 0, maka perusahaan dalam keadaan impas selama periode operasional. 

3. Bila  EVA  < 0,  maka  nilai  perusahaan  berkuran  atau  terjadi  pemusnahan  nilai  tambah 

perusahaan. 

  Kosep EVA tidak semata-mata mengacu kepada laba yang diperoleh tetapi lebih 

melihat kepada nilai tambah yang berhasil diciptakan. Jadi jika dalam laporan keuangan 

perusahaan memperoleh sejumlah laba, laba tersebut belum tentu menghasilkan EVA yang 

positif. 

 
Menurut metode DuPont salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

penelitian ini adalah : 

1.   Return On Invensment 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan 

digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. 

Gambarnya adalah sebagai berikut: 
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Keunggulan dari Return On Invensment adalah: 

1.  Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan 

investasi, sebagaimana yang diharapkan dari manajer pusat investasi.  

2.   Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi biaya. 

3.   Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aktiva operasi. 

Kelemahan dari Return On Invensment adalah: 

1.  Return On Invensment mengakibatkan fokusan yang sempit pada profitabilitas divisi 

dengan mengorbankan profitabilitas secara keseluruhan. 

2.   Return On Invensment mendorong para manajer untuk berfokus pada kepentingan jangka 

pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. 

 

Rumusnya Return on Investment =   % Laba Bersih     X    Total  Asset Turnover 

 

Dalam penelitian ini  pertumbuhan ekonomi tiap perusahaan menggunakan rumus: 

Gr =   PNn – PNn-1      x 100% 

                 PNn-1 
 

Dimana : Gr = tingkat pertumbuhan ekonomi 

PNn = pendapatan tahun ke- n 

PNn-1 = pendapatan  tahun lalu X 100% 

 

2.5.6 Kriteria Penilaian Kinerja Manajer 

 Menurut Mulyadi (2005:428) dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen” menyebutkan 

bahwa kriteria penilaian kinerja manajer yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup 

tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer, yaitu:  

1.   Manajer pusat laba 

Dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian Return On Investment, Residual Income,  atau 

produktivitas yang telah ditetapkan. 

2.   Manajer pusat biaya teknik  

Dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian target produksi dengan biaya di bawah yang 

dianggarkan atau produktivitas. 

3.   Manajer pusat biaya kebijakan 

Dinilai kinerjanya berdasarkan keberhasilan untuk melaksanakan semua tugasnya dalam 

batas yang telah ditetapkan dalam anggaran. 



 

 Dalam menetapkan kiteria kinerja manajer beberapa faktor berikut ini perlu 

dipertimbangkan, yaitu: 

1. Dapat diukur tidaknya kriteria 

2. Rentang waktu sumber daya dan biaya  

3. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria 

4. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang timbul. 

 

2.6 Hubungan Kinerja Perusahaan dengan Analisis Laporan Keuangan 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemakai laporan 

keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Performa suatu perusahaan dapat dilihat 

melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat 

diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode 

tersebut.  

Menurut Bowlin Oswald D, John D.Martin and David F (1991:421) hubungan 

antara kesehatan perusahaan dengan Analisis Laporan Keuangan adalah: 

”Financial analysis involves the assessment of a firm past, precent, anticipated future 
financial condition. The objective is to identify any weakness in the firm’s financial 
health that could lead to future problems and to determine  any strength the firm’s 
might capitalize upon.”  

 
 Menurut Helfert (2000:68) menyebutkan bahwa: 

”Untuk menilai kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan analisis dampak keuangan 

kumulatif ekonomi dari keputusan, dan mempertimbangkannya dengan 

menggunakan ukuran komparatif.” 

 
Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui secara mendalam dengan cara 

membaca, membuat analisa, dan menginterprestasikan laporan keuangannya. Analisis rasio 

keuangan merupakan salah satu metode dalam menganalisa laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan itu sendiri  mencoba menginterprestasikan kondisi keuangan dari hasil-hasil 

operasi perusahaan dengan melihat hubungan dari berbagai pos pada laporan keuangan.  

 
Harrington menyatakan pendapatnya sebagai berikut: 

”The primary resources of information these analyst use to evaluate a firm 

performance are it’s financial statement, the historical record of it’s past 

performance.” 

 



 

Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis atau 

interprestasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui prestasi 

dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 

Interprestasi atau analisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan meskipun 

kepentingan masing-masingnya berbeda. 

 
Selanjutnya Harrington menyatakan bahwa: 

“The financial performance of corporation is of vital interestto many groups and 

individual.” 

 
Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi pemakai laporan 

keuangan tersebut. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus berusaha untuk 

meningkatkan kinerja dari periode ke periode. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesehatan perusahaan dengan 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1.  Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari kinerja 

tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan tersebut, yaitu dengan cara 

melakukan analisis atau interprestasi terhadap laporan keuangan. 

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

berkepentingan dengan perusahaan, untuk membantu mereka dalam proses pengambilan 

keputusan. 

3.  Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan untuk mengatasai kondisi keuangan di masa yang akan datang. 

 

Melakukan analisis dan interprestasi terhadap laporan keuangan sangat bermanfaat, dan 

menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Hal tersebut berguna bagi perusahaan untuk 

mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan-

kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan selama periode yang 

bersangkutan. 

 
 
 


