
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis  

       Analisis menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:189), bahwa:  

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil”  

 

 Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa dengan melakukan analisis 

dapat memecahkan suatu unit menjadi bagian terkecil yang dapat menjelaskan dan 

menginterpretasikan suatu hal yang pada akhirnya menjadi suatu informasi yang 

dapat digunakan.  

 

2.2 Laporan Keuangan  

       Laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses 

akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 

pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di 

samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban 

atau accountability. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya.  

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

          Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-

hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, 

pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat 

menggambarkan kinerja perusahaan.  

 

 

 



 

          Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2004:2):  

“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 

seperti misalnya: laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul 

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. 

Misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga.”  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan  

     Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4), 

adalah: 

“Tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

yang disusun untuk tujuan ini memenuhi keputusan bersama 

sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi Karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan 

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin 

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban, 

manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya 

keputusan untuk menahan atau menjual invest mereka dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau 

mengganti manajemen.”  

 

  Dengan melihat uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari laporan 

keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan ekonomis. Para pemakai akan menggunakan informasi tersebut untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambilnya.  



 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan  

          Laporan keuangan mempunyai ciri khas membuat informasi yang 

terkandung di dalamnya berguna bagi pengguna. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2004:7) mengatakan bahwa terdapat empat karakteristik dari laporan 

keuangan, yaitu:  

1. Dapat Dipahami  

2. Relevan  

3. Keandalan  

4. Dapat Dibandingkan  

 

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

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

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 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  

Agar bermanfaat, informasi harus 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, atau masa 

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

3. Keandalan  

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

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

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

wajar diharapkan dapat disajikan.  



 

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian 

dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat 

bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam 

neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan 

dari tuntutan tersebut.  

4. Dapat Dibandingkan  

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.  

Implikasi penting dari karakteristik dapat diperbandingkan adalah bahwa 

pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 

serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk 

dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan 

untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari 

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

standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi 

yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.  

 Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman 

semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan 

standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan 

kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik relevansi dan 

keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan 

akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.  



 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan  

  Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut kondisi 

keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. Para pemakai laporan keuangan menggunakan informasi tersebut 

untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2004:2) pemakai laporan keuangan meliputi:  

a) Investor  

b) Karyawan  

c) Pemberi Pinjaman  

d) Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya  

e) Pelanggan  

f) Pemerintah  

g) Masyarakat  

 

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Investor  

Penanaman modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka memerlukan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham 

juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.  

b) Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja.  

c) Pemberi Pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo.  

 



 

d) Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan.  

e) Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.  

f) Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.  

g) Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya.  

 

2.2.5 Konsep Dasar Akuntansi  

   Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu saja. Menurut Harnanto (1991:15) 

bahwa konsep-konsep dasar akuntansi, adalah : 

 



 

a. Kesatuan Akuntansi 

b. Kesinambungan  

c. Periode Akuntansi 

d. Pengukuran dalam Nilai Uang 

e. Harga Pertukaran 

f. Penetapan Beban dan Pendapatan 

 

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kesatuan Akuntansi 

Dalam akuntansi keuangan perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi 

yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber 

perusahaan. Adanya pemisahan ini merupakan faktor utama yang dijadikan 

pertimbangan untuk membebankan pada kesatuan ekonomi tersebut. 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

b. Kesinambungan  

Suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya dan 

tidak akan dibubarkan, kecuali bila ada bukti-bukti sebaliknya. Asumsi ini 

memberikan dukungan yang kuat untuk penyajian aktiva berdasarkan harga 

perolehannya dan bukan atas dasar nilai kontan aktiva tersebut atau nilai yang 

dapat direalisir pada saat likwidasi.  

c. Periode Akuntansi 

Suatu gambaran yang lengkap dan tepat mengenai tingkat kesuksesan suatu 

perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan tersebut menghentikan 

usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. Aktivitas ekonomi 

perusahaan  dipecah  ke dalam periode-periode, dan dengan penyajian laporan 

keuangan secara periodik diharapkan dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan.  

d. Pengukuran dalam Nilai Uang 

Mengingat peranan khusus unit moneter sebagai alat pengukur atau pertukaran 

di dalam perekonomian, akuntansi keuangan menggunakan uang sebagai 

dominator umum dalam pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban 

perubahan-perubahannya.  



 

e. Harga Pertukaran 

Akuntansi mengasumsikan bahwa harga yang disetujui pada saat terjadinya 

suatu transaksi pertukaran ditentukan secara objektif oleh pihak-pihak yang 

tersangkut serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat diperiksa kelayakannya 

oleh pihak yang bebas, dan karenanya merupakan dasar yang paling tepat  

f. Penetapan Beban dan Pendapatan 

Penentuan laba periodik pada dasarnya menyangkut dua masalah, yaitu : 

penimbunan pendapatan selama periode dan pelaporan beban yang terjadi 

sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut. 

Pendapatan ditimbun sesuai dengan prinsip realisasi, yaitu pada saat transaksi 

pertukaran telah terjadi. Pembebanan biaya sedapat mungkin dihubungkan 

dengan pendapatan dan dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan.  

 

2.2.6 Komponen Laporan Keuangan 

   Laporan keuangan yang menghasilkan informasi untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai. Dalam penyajian laporan keuangan harus berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

komponen-komponen berikut: 

1. Neraca  

Suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, 

biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca yang dapat 

digunakan yaitu bentuk akun (account form) dan bentuk laporan (report form). 

2. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menggambarkan dua macam arus 

yang membentuk laba atau rugi. Laba terjadi apabila pendapatan dalam suatu 

periode melampaui biaya-biaya yang bersangkutan. Sebaliknya suatu kerugian 

timbul, apabila pendapatan dalam suatu periode ternyata lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang bersangkutan.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama 

jangka waktu tertentu. Laporan ini seringkali dipandang sebagai penghubung 



 

antara laporan laba-rugi dengan neraca karena laporan tersebut dipersiapkan 

setelah laporan laba rugi dan sebelum mempersiapkan neraca.   

4. Laporan Arus kas  

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang melaporkan arus kas masuk dan 

arus kas keluar perusahaan selama suatu periode waktu. Laporan arus kas 

terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Seksi ini melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang 

menyangkut operasi perusahaan.  

- Arus Kas dari Aktivitas Investasi  

Seksi ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva 

tetap atau permanen.  

- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  

Seksi ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi 

oleh pemilik, peminjam dana dan pengambilan uang oleh pemilik. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:117) mengatakan bahwa catatan 

atas laporan keuangan, yaitu :  

“Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapan : informasi 

tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan 

transaksi yang penting; informasi yang diwajibkan dalam pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan dineraca, laporan 

laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; informasi 

tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.”  

 

2.3 Teknik dan Analisis Laporan Keuangan  

2.3.1 Teknik Analisis Laporan Keuangan  

   Banyak teknik yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan, teknik 

yang paling rasional dapat dilakukan dalam menganalisa laporan keuangan adalah 

menelusuri jalan yang dilalui oleh proses pembukuan. Oleh karena itu menurut 



 

Sofyan Syafri Harahap (2004:120) mengatakan bahwa dalam menganalisis 

laporan keuangan dapat digunakan teknik dan alat-alat analisa sebagai berikut: 

1. Metode Komparatif 

2. Trend Analysis 

3. Common Size Financial Statement 

4. Metode indeks Time Series 

5. Rasio Laporan Keuangan 

6. Analisa sumber dan penggunaan Kas dan Dana 

7. Analisa Break Even 

8. Analisa Laba Kotor (Gross Profit) 

9. Analisa Hubungan (Analytical Review) 

10. Model Analisa : Prediksi atau Rating 

 

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Metode Komparatif 

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainya yang relevan dan 

bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun hubungannya. 

Perbandingan ini dapat dilakukan melalui: 

a. Intra Perusahaan, yaitu perbandingan laporan keuangan dalam beberapa 

tahun (horizontal). 

b. Inter Perusahaan, yaitu perbandingan laporan keuangan satu tahun buku 

(vertikal). 

c. Industrial Norm, yaitu perbandingan dengan angka-angka standar industri 

yang berlaku, dan 

d. Perbandingan dengan Budget (anggaran perusahaan). 

2. Trend Analysis 

Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dari 

gambaran ini sebenarnya dapat dibayangkan kecenderungan (trend) situasi 

perusahan pada masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada 

masa lalu sampai masa kini. Analisis ini harus menggunakan teknik 

perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan 

trendnya. 

 

 



 

3. Common Size Financial Statement 

Metode ini adalah metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam 

bentuk persentasi. 

4. Metode indeks Time Series 

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk menkonversikan 

angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi 

indeks 100. 

5. Rasio Laporan Keuangan 

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antar pos-pos tertentu dengan 

pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini 

hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. 

Adapun rasio keuangan yang populer adalah:  

a. Rasio Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan 

jangka pendek. 

b. Rasio Leverage 

Mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun asset. 

c. Rasio Activity 

Mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik 

dalam penjualan dan kegiatan lainnya. 

d. Rasio Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua resorsis yang 

ada, penjualan, kas, asset, modal. 

6. Analisa sumber dan penggunaan Kas dan Dana 

Analisa sumber dan penggunaan dana dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan dua periode dan dikelompokkan dalam dua Kriteria: 

a. Jika yang dianalisa adalah  kas maka dikelompokkan menjadi: 

1) Sumber kas   

2) Pengeluaran kas 

 

 



 

b. Jika yang dianalisa adalah perubahan modal kerja maka dikelompokkan 

menjadi: 

1) Sumber dana 

2) Penggunaan dana 

7. Analisa Break Even 

Analisis break even sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Dengan 

menggunakan analisis break even kita dapat mengetahui: 

a. Hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. 

b. Untuk mengetahui struktur biaya tetap dan variabel. 

c. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan memberikan margin untuk 

menutupi biaya tetap. 

d. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan 

batas dimana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. 

8. Analisa Laba Kotor (Gross Profit) 

Analisa laba kotor digunakan dalam perencanaan atau budgeting. Dengan ini 

dapat diketahui hubungan antara laba kotor, harga pokok penjualan, dan 

penjualan. Hubungan ini biasanya ditetapkan dalam bentuk persentasi. 

9. Analisa Hubungan (Analytical Review) 

Teknik ini dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan dengan cara 

melihat hubungan satu pos dengan pos lainnya secara rasional.  

10. Model Analisa : Prediksi atau Rating 

Dalam literatur akuntansi para akademisi atau peneliti sering melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk memprediksi suatu keadaan dengan 

menggunakan data historis biasanya laporan keuangan. Beberapa model 

prediksi yang dikenal adalah: 

a. Bound Rating 

Digunakan untuk menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di pasar 

modal. 

b. Bankruptcy Model 

Digunakan untuk memprediksi kapan kemungkinan suatu perusahaan akan 

bangkrut. 



 

c. Net cash flow Prediction Model 

Model ini didesain untuk mengetahui berapa besar arus kas masuk bersih 

perusahaan tahun depan. 

d. Take Over Prediction Model 

Model ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan suatu 

perusahaan akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. 

 

2.3.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

   Analisis laporan keuangan menurut Van Horne dan Wachowicz 

(1997:193) : 

“Analisis laporan keuangan adalah seni untuk mengubah data dari 

laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan 

keputusan.”  

 

   Sedangkan menurut Harnanto (1991:2) mengatakan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah :  

“Suatu usaha (aktivitas) untuk membuat informasi dalam suatu 

laporan keuangan yang bersifat kompleks, ke dalam elemen-elemen 

yang lebih sederhana dan mudah dipahami.”  

                                    

   Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan 

dilakukan untuk mengubah data yang menyangkut keuangan perusahaan menjadi 

suatu informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para pengguna 

dalam menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan.   

                                      

2.3.3 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisa laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Tujuan dilakukan analisa 

laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:195), yaitu:  

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

pada 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. 

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. 

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. 

 

2.3.4 Keterbatasan dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:201) keterbatasan analisa laporan 

keuangan harus memperhatikan keterbatasan laporan seperti: 

1. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan 

laporan keuangan atas kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai 

pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. 

3. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan 

untuk dapat digunakan semua pihak. 

4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari 

penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih 

alternatif dari berbagai pihak yang ada yang sama-sama 

dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan angka laba maupun 

asset. 

5. Akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. 

6. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian. 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah 

teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa 

teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 



 

8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif. 

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

tidak tergambar dalam laporan keuangan. 

 

 Di samping memiliki keterbatasan, analisis laporan keuangan juga 

memiliki kelemahan yang harus disadari oleh penggunanya agar tidak salah dalam 

penggunaannya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:298) kelemahan dari 

analisa laporan keuangan adalah: 

1. Analisa laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, 

oleh karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat 

agar kesimpulan dari analisa itu tidak salah. 

2. Objek analisa laporan keuangan hanya laporan keuangan. 

3. Objek analisa adalah data historis yang menggambarkan masa 

lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka 

perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi 

penyebab perbedaan angka. 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang 

asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa 

saja timbul karena masalah kurs konversi atau metode 

konsolidasi. 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan  

   Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, 

analisis keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek kesehatan 

keuangan perusahaan. Analisis keuangan menggunakan berbagai rasio sama 

seperti dokter ahli menggunakan berbagai hasil uji lab. Jika digabungkan, dan 

dengan berjalannya waktu, data ini menawarkan pandangan yang sangat berharga 

mengenai kesehatan perusahaan, kondisi keuangan dan profitabilitasnya.  

 

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan  

 Analisis rasio keuangan adalah alat yang sering digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Menurut Van Horne dan Wachowicz 

(1997:202) rasio keuangan adalah : 

“Sebuah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan 

didapat dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya.”  



 

 Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:297) mengatakan bahwa 

analisis rasio keuangan adalah: 

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lain yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (berarti).” 

 

 Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan hanya 

menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu 

dengan pos lainnya. 

 Rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan pada dasarnya terdiri atas 

dua jenis. Jenis pertama meringkas beberapa aspek dari kondisi keuangan 

perusahaan untuk suatu periode-periode dengan neraca yang telah dibuat. Jenis 

kedua dari rasio yang meringkas beberapa aspek kinerja perusahaan selama 

periode waktu tertentu, biasanya dalam setahun. Selain itu, rasio keuangan dapat 

dibagi menjadi empat jenis yang berbeda: rasio likuiditas, leverage keuangan, 

aktivitas, dan rasio profitabilitas.   

 

2.4.2 Keunggulan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan  

Analisis rasio memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:298) keunggulan tersebut 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 ditengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisir size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan 

lain atau melihat perkembangan secara periodik atau time series. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

di masa yang akan datang. 

 

 



 

   Selain memiliki keunggulan, teknik analisa rasio juga memiliki kelemahan 

sebagai berikut: 

1. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri 

yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. 

2. Dalam menilai suatu rasio baik atau buruk analis harus hati-hati. Turn over 

yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral besar-

besaran dan cenderung bangkrut atau jenis perusahaannya berbeda. 

3. Membandingkan dengan industrial ratio (yang belum ada di Indonesia) harus 

hati-hati. Karena banyak trik-trik yang digunakan manajemen yang diperbaiki. 

4. Laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang 

dan tenaga belinya. 

5. Hati-hati terhadap kemungkinan adanya window dressing, income smoothing, 

atau laporan konsolidasi.  

 

2.4.3 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan  

 Di samping memiliki keunggulan, analisa rasio memiliki beberapa 

keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaanya agar tidak salah dalam 

penggunaannya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:298) keterbatasan analisis 

rasio itu adalah: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan 

untuk kepentingan  pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 

memiliki keterbatasan teknik ini. 

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. 

 

 

 

 

 



 

2.4.4 Teknik Analisis Rasio Keuangan  

2.4.4.1 Rasio Likuiditas 

   Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh 

tempo. Hal ini pun serupa dengan yang dikatakan oleh Van Horne dan 

Wachowicz (1997:205) yaitu : 

“Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.” 

 

   Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bisa didapat mengenai 

kompetensi keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap 

kompeten jika ada masalah.  

   Menurut Van Horne dan Wachowicz (1997:206) rasio likuiditas terdiri 

dari dua macam, yaitu : 

- Rasio Lancar (Current Ratio) 

- Rasio Cepat (Quick Ratio) 

 

2.4.4.2 Rasio Leverage 

   Rasio leverage adalah rasio yang menilai sejauh mana perusahaan 

menggunakan uang yang dipinjam. Rasio Leverage dapat memberitahu proporsi 

relative kontribusi modal oleh kreditor dan oleh pemilik. 

   Menurut Van Horne dan Wachowicz (1997:209) rasio leverage terdiri dari 

dua macam, yaitu : 

- Utang Terhadap Total Ekuitas (Debt-to-Equity)  

- Utang Terhadap Total aktiva (Debt-to-Total Asset) 

 

2.4.4.3 Rasio Aktivitas 

   Rasio aktivitas disebut juga rasio efisiensi atau perputaran. Menurut Van 

Horne dan Wachowicz (1997:212) mengatakan : 

“Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan 

menggunakan aktivanya.”  



 

   Dalam penggunaannya, menurut Van Horne dan Wachowicz (1997:212) 

rasio aktivitas terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 

- Perputaran Piutang (Receivable Turn Over Ratio) 

- Perputaran Piutang dalam Hari (Receivable Turn Over In Days) 

- Perputaran Persedian (Inventory Turn Over Ratio)  

- Perputaran Persedian dalam Hari (Inventory Turn Over In Days) 

- Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over) 

 

2.4.4.4 Rasio Profitabilitas  

   Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis rasio yang menunjukan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Bersama-sama, rasio ini akan 

menunjukan efektivitas operasional keseluruhan perusahaan. Menurut Van Horne 

dan Wachowicz (1997:222) rasio profitabilitas adalah :  

“Rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”  

 

Rasio profitabilitas terdiri dari : 

- Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

- Pengembalian Atas Aktiva (Return On Assets) 

- Pengembalian Atas Ekuitas (Return On Equity) 

 

2.5 Metode Perhitungan 

2.5.1 Metode Perhitungan Analisis Common Size  

 Dalam metode perhitungan analisis common size, diperlukan angka dasar 

yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan angka konversi. Tanpa mengabaikan 

angka lain, biasanya untuk neraca dipakai total aset atau total utang dan modal 

sebagai dasar dengan angka 100% berarti pos-pos aset akan dipersentasikan ke 

angka total aset tadi dan pos-pos utang dan modal akan dipersentasikan ke total 

asset tadi dan modal itu. 

Sama halnya dengan laporan laba rugi. Tanpa mengabaikan angka pos lain 

biasanya yang menjadi pos dasar adalah penjualan. Angka penjualan dianggap 

100%  sehingga  komponen  pos  laba  rugi  di  bawahnya dikaitkan dengan angka 

penjualan dikonversikan ke angka persentasi. Sehingga semua pos laba rugi dapat 

dikaitkan atau dihubungkan dengan penjualan.  



 

2.5.2 Metode Perhitungan Analisis Break Even 

 Teknik Break Even Analysis sering digunakan dalam menganalisis 

keuangan perusahaan dalam mencari dan menganalisis aspek hubungan antara 

besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai 

tingkat laba tertentu. 

 Dalam Break Even Point yang menjadi pegangan kita adalah titik di mana 

peusahaan tidak mengalami laba atau istilah lainnya titik impas. Titik impas ini 

terjadi apabila: 

   

 

 

 

Ket:       

  Q =  Kuantitas Penjualan  

  FC  =  Biaya Tetap  

  P =  Harga 

  V =  Harga Variabel Cost per Unit 

 

2.5.3 Metode Perhitungan Analisis Gross Profit  

Dalam penggunaan teknik analisis laba kotor, data penjualan, biaya 

variabel (Harga pokok produksi), dan laba kotor merupakan akun-akun yang 

digunakan dalam perhitungannya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan 

analisis gross profit adalah:  

 

  Penjualan Rp… = % 

 Harga Pokok Penjualan Rp… = %  

 Laba Kotor (Gross Profit)  Rp… = %  

  

 Dari rumus tersebut dapat diketahui hubungan antara laba kotor, harga 

pokok penjualan, dan penjualan. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk 

persentase. Persentase laba kotor dapat dijadikan penilaian apakah perusahaan 

 

Q =  FC 

       V 



 

hemat atau boros. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain maka hal ini bisa 

memberikan informasi tentang prestasi perusahaan dalam konteks 

perbandingannya dengan perusahaan lain.   

 Laba kotor dianggap akan menutupi biaya operasi perusahaan. Seandainya 

laba kotor tidak dapat memenuhi biaya operasi maka berarti perusahaan rugi. 

Metode ini dapat juga digunakan  untuk menaksir nilai persediaan akhir, 

menghitung persedian yang terbakar dan sebagainya.  

 

2.5.4 Metode Perhitungan Analisis Rasio Keuangan  

2.5.4.1 Rasio Likuiditas 

   Rasio likuiditas terdiri dari dua macam, yaitu : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio), yaitu rasio yang mengukur kemampuan untuk 

memenuhi utang jangka pendek dengan aktiva lancar. Perhitungannya dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

  Current Ratio =   Aktiva Lancar  

                Kewajiban Jangka Pendek  

 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio), yaitu rasio yang mengukur kemampuan untuk 

memenuhi utang jangka pendek dengan aktiva lancar yang paling likuid 

(cepat). Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Quick Ratio =      Aktiva Lancar – Persediaan 

                 Kewajiban Jangka Pendek 

 

2.5.4.2 Rasio Leverage 

   Rasio leverage terdiri dari dua macam, yaitu : 

1. Utang Terhadap Total Ekuitas (Debt-To-Equity), yaitu rasio yang                 

menunjukan sejauh mana pendanaan dari utang digunakan jika dibandingkan 

dengan pendanaan ekuitas. Perhitungannya dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

  Debt-To-Equity  =    Total Hutang 

             Total Ekuitas  



 

2. Utang Terhadap Total Aktiva (Debt-To-Asset), yaitu rasio yang menunjukan 

persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. 

Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

  Debt-To-Asset =   Total Hutang 

          Total Aktiva    

 

2.5.4.3 Rasio Aktivitas  

   Rasio aktivitas terdiri dari tiga macam, yaitu : 

1. Perputaran Piutang (Receivable Turn Over Ratio), yaitu rasio yang mengukur 

berapa kali piutang telah diubah (ke dalam kas) selama tahun terkait dan 

memberikan pandangan mengenai kualitas piutang. Perhitungannya dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 Receivable Turn Over Ratio  =  Penjualan Kredit Bersih  

                  Piutang  

 

2. Perputaran Piutang dalam Hari (Receivable Turn Over In Days), yaitu rasio 

yang menyatakan jumlah rata-rata hari piutang yang belum diselesaikan, 

sebelum diterima pembayarannya.  Perhitungannya dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

  Receivable Turn Over In Days  =           365   

                        Receivable Turn Over  

 

3. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over Ratio), yaitu rasio yang 

mengukur berapa kali persediaan berputar (dijual) selama tahun terkait serta 

memberikan pandangan mengenai likuiditas persediaan dan kecenderungan 

kelebihan persediaan. Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

 

 Inventory Turn Over Ratio = Harga Pokok Penjualan  

                    Persediaan  



 

4. Perputaran Persediaan dalam Hari (Inventory Turn Over In Days), yaitu rasio 

yang menyatakan jumlah rata-rata hari persediaan ditahan sebelum diubah 

menjadi piutang melalui penjualan. Perhitungannya dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

 

Inventory Turn Over In Days =   365 

                 Inventory Turn Over  

 

5. Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over), yaitu rasio yang menyatakan 

efisiensi relative penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan. Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

 Total Asset Turn Over =     Penjualan Bersih  

                        Total Aktiva 

 

2.5.4.4 Rasio Profitabilitas  

   Rasio profitabilitas terdiri dari:  

1. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin), Digunakan untuk mengukur 

profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan yang dihasilkan. 

Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

Net Profit Margin =   Laba Bersih Setelah Pajak  

                    Penjualan Bersih  

 

2. Pengembalian atas Aktiva (Return On Asset), digunakan untuk mengukur 

efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas yang 

tersedia. Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Return On Asset = Laba Bersih Setelah Pajak 

          Total Aktiva  

 

3. Pengembalian atas Ekuitas (Return On Equity), digunakan untuk mengukur 

daya untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang saham.  

Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

Return On Equity =  Laba Bersih Setelah Pajak 

                          Rata-rata Modal 



 

2.5.5 Metode Perhitungan Analisis Du Pont  

   Dalam perhitungannya, analisis du pont lebih integratif dibandingkan 

dengan analisa laporan keuangan biasa. Hal ini dapat dilihat dari hubungan pos-

pos laporan keuangan sampai mendetail sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Metode Perhitungan Du Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Sofyan Syafri Harahap (2004:334) 
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2.6 Kinerja  

2.6.1 Pengertian Kinerja  

 Kinerja merupakan suatu aspek dalam menilai apakah perusahaan tersebut 

berkembang dengan baik atau tidak. Menurut Wibowo (2007:67):  

“Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut.”  

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:503): 

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kinerja.”  

 

   Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu 

perusahaan dapat dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam mencapaian 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis, kepuasan 

konsumen dan dalam memberikan kontribusi ekonomi.  

 

2.6.2 Penilaian Kinerja Perusahaan  

2.6.2.1 Pengertian Penilaian Kinerja Perusahaan 

Pengertian penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:415): 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.” 

 

  Sedangkan menurut Kamus Marketing (1995:153): 

“Penilaian kinerja adalah audit dari pencapaian yang sebenarnya 

dibandingkan dengan ramalan.” 

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penilaian kinerja dapat 

adalah peramalan mengenai kondisi perusahaan yang dibandingkan dengan 

pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata 

lain, kinerja mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan perusahaan.  



 

2.6.2.2 Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan  

  Penilaian kinerja dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, ada beberapa manfaat 

lainnya dalam penilaian kinerja perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:416), bahwa 

penilaian kinerja dimanfaatkan untuk:  

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 

3. Mengidentifikasikan keburuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan.   

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka.  

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.  

 

2.7 Hubungan antara Analisis Laporan Keuangan dengan Penilaian 

Kinerja  Perusahaan 

 Laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan 

dan hasil operasi selama periode tertentu. Dengan informasi tersebut dapat 

diketahui perfoma perusahaan. Menurut Helfert (1996:68) diterjemahkan oleh 

Herman Wibowo, menyatakan bahwa: 

“Untuk menilai kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan analisis 

dampak keuangan komulatif ekonomi dari keputusan dan 

mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif” 

 

 Melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan sangat 

bermanfaat, dan menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Hal tersebut berguna 

bagi perusahaan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan, terutama bagi pimpinan atau manajer perusahaan, sehingga dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan 

selama periode yang bersangkutan. 



 

Kinerja suatu perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk membantu dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Hasil dari analisis tersebut dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang 

dan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi perusahaan di 

masa depan, khususnya kondisi keuangan perusahaan itu sendiri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


