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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

2.1.1 Pengertian ISO 9000 

ISO diterbitkan oleh Internasional Organization for Standardization yang 

merupakan badan swasta internasional untuk standardisasi. Pada mulanya badan 

ini terdiri dari badan standar nasional dari European Community (EC) dan 

European Free Trade Association (EFTA) yang berpusat di Geneva Swiss. Pada 

tahun 1987 organisasi ini pertama kali menerbitkan ISO 9000 yang berisikan lima 

standar yang didokumentasikan dalam enam dokumen terpisah yaitu ISO 8402, 

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. 

Definisi ISO 9000 untuk sistem manajemen mutu menurut Vincent 

Gaspersz (2001;283) adalah: 

“Struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-

proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu” 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ISO 9000 merupakan standar 

internasional untuk sistem manajemen mutu. Dalam pemikiran aslinya ISO 9000 

merupakan suatu sistem manajemen mutu dan standar jaminan mutu untuk 

lingkungan pabrikasi yang memberikan informasi penting yang diperlukan dalam 

membuat kebijakan manajemen atau jaminan mutu, yang diarahkan pada suatu 

bentuk mutu yang dapat dipastikan, yang pada akhirnya diaktualisasikan dalam 

bentuk tindakan. ISO 9000 merupakan sistem manajemen mutu yang secara 

keseluruhan bermanfaat untuk menjamin berlangsungnya operasi secara 

menyeluruh yaitu mulai dari pembelian material sampai dengan pengiriman akhir 

produk jadi, yang seluruhnya dipandu dalam suatu standar manajemen mutu. 

ISO 9000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk 

desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa pemasok akan memberikan produk (barang/jasa) yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan 

ini dapat merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan, dimana pemasok 
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dikontrak untuk memasok produk-produk tertentu, atau merupakan kebutuhan dari 

pasar tertentu, sebagaimana ditentukan oleh pemasok. 

ISO 9000 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang/jasa). Tidak ada 

kriteria penerimaan produk dalam ISO 9000, sehingga kita tidak dapat 

menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9000 hanya 

merupakan standar sistem manajemen mutu. Bagaimanapun diharapkan-meski 

tidak selalu, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu 

internasioanal akan mempunyai mutu yang baik (standar). 

 

2.1.2 Karakteristik dan Manfaat ISO 9000 

Menurut Rudi Suardi (2004;32), karakteristik yang menonjol dari ISO 

9000 bagi manajemen adalah: 

1. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen yang berwenang yang 

kemudian disebarluaskan. 

2. Biaya-biaya operasional yang berkurang sebagai akibat pemborosan yang 

dihilangkan, seperti jumlah proses pengerjaan ulang yang dikurangi 

sehingga efisiensi ditingkatkan sebagai suatu hasil dari penghapusan 

ketidaksesuaian. 

3. Adanya aturan kerja akan mengurangi corrective action. 

4. Mengurangi biaya yang diperlukan untuk proses produksi. 

5. Mengurangi jumlah keluham pelanggan karena produk yang dihasilkan 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.  

Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9000 menurut Iskandar Indranata (2006;14) 

diantaranya adalah: 

a. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan 

jaminan manajemen mutu. 

b. Menigkatkan citra organisasi terutama dikaitkan dengan perubahan 

persepsi pelanggan dari mutu produk ke mutu proses. 

c. Menjamin peningkatan mutu organisasi secara terus menerus. 
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d. Meningkatkan kompetisi dengan organisasi lain, sebagai sarana antisipasi 

terhadap kecenderungan semakin ketatnya persyaratan yang berkaitan 

dengan keamanan penggunaan dipasaran internasional. 

e. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan 

manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang 

terdefinisi secara baik.  

f. Meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan konsisten, sehingga 

membuat sistem kerja dalam suatu organisasi menjadi standar kerja yang 

terdokumentasi. 

g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

h. Media untuk peningkatan berkesinambungan. 

 
2.1.3 Publikasi Standar ISO 9000 

Standar ISO 9000 dipublikasikan dalam enam dokumen yang terpisah 

yang terdiri dari: 

1. ISO 8402 Mutu-Perbendaharaan Istilah 

Merupakan dokumen dengan 12 halaman dalam tiga bahasa dan merupakan 

standar internasional yang mendefinisikan istilah yang digunakan diseluruh 

seri, untuk dipahami bersama di dalam komunikasi internasional. 

Perbendaharaan juga mendefinisikan istilah kelas, mutu, manajemen, jaminan, 

pengendalian, sistem, rencana, audit dan pentingnya konsep pelacakan 

(traceability). Dokumen ini juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 

‘tidak sesuai’ (non-conformity) dan ‘spesifikasi’. 

2. ISO 9000 Standar Manajemen Mutu-Pedoman Seleksi dan Penggunaan 

ISO 9000 dan 9004 akan membantu kita dalam menjabarkan sistem 

manajemen mutu internal dan dalam menyeleksi model spesifikasi dari 9001, 

9002, 9003 dan mungkin mulai dari sekarang 9004 Bagian 2 (jasa). Perbedaan 

antara 9000 dan 9004 adalah bahwa 9000 membantu kita untuk memahami 

pemikiran tentang mutu dan menyeleksi model yang cocok, sementara 9004 

adalah perluasan dari 9000. oleh karena itu orang yang membutuhkan jaminan 

internal saja bisa menggunakan 9000 dan 9004 yang tujuannya adalah 
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manajemen mutu internal dan 9001, 9002, 9003 ditujukan untuk kepentingan 

jaminan mutu eksternal. 

3. ISO 9001 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Desain, 

Pengembangan, Produksi, Instalasi, dan Jasa 

Digunakan bagi perusahaan yang ingin memberikan jaminan kepada 

pelanggannya bahwa seluruh tahap sesuai dengan persyaratan, mulai dari 

desain, pengembangan produk, instalasi dan jasa. 

4. ISO 9002 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Produksi dan 

Instalasi 

ISO 9002 merupakan standar yang lebih umum bagi pabrikasi dan digunakan 

bila sudah terdapat suatu desain atau spesifikasi yang merupakan syarat 

khusus bagi produknya. Disini juga diasumsikan bahwa sistem menunjukan 

bahwa pemasok dapat melanjutkan menghasilkan produk yang sesuai.  

5. ISO 9003 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Inspeksi 

Akhir dan Test 

Kalimat berikut merupakan kesimpulan dari isi ISO 9003: bila Anda dalam 

suatu situasi kontraktual, dimana Anda ingin menunjukkan bahwa kemampuan 

Anda melakukan inspeksi dan tes produk memuaskan, terpisah dari syarat 

umum untuk kebijakan dan organisasi, maka Anda akan membutuhkan suatu 

sistem yang meliputi: pengendalian dokumen, identifikasi produk, dan 

pemberian tanda, pengendalian produk yang tidak lolos tes tertentu, sistem 

penanganan dan penyimpanan, teknik statistik bila perlu, dan pelatihan.  

6. ISO 9004 Unsur Manajemen Mutu dan Sistem Mutu-Pedoman  

ISO 9004 adalah pernyataan yang paling menyeluruh mengenai isi standar. 

Seseorang dapat mengatakan bahwa bila ada suatu sistem dasar sesuai dengan 

pedoman dari 9004, dia bisa membuat penyesuaian dengan memperluas ke 

dalam 9001, 9002, 9003. jadi dapat dikatakan bahwa ISO 9004 merupakan 

tulang punggung sistem dan menu dari persyaratan seperti yang dapat dilihat 

pada ISO 9000. 
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2.1.4 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO seri 9000 

Dokumen ISO 9000 adalah dokumen yang dipakai untuk menyeleksi 

model penerapan ISO 9000. Ada tiga model yang saat ini digunakan yaitu ISO 

9001, ISO 9002, ISO 9003. 

Tabel 2.1  
Matrik Elemen ISO 9000 Series 

 
Nomor Elemen Dalam Standar 

Elemen Dalam Standar 9001 9002 9003 

Tanggung jawab manajemen 
Sistem mutu 
Pengkajian kontrak 
Pengendalian desain  
Pengendalian dokumen dan data 
Pembelian  
Pengendalian produk yang dipasok konsumen 
Identifikasi dan ketertelusuran produk 
Pengendalian proses 
Penilikan dan pengujian 
Pengendalian peralatan penilikan pengukuran 
dan pengujian 
Status penilikan dan pengujian 
Pengendalian produk yang tidak sesuai 
Tindakan koreksi dan pencegahan 
Tindakan koreksi 
Penanganan, penyimpanan, pengemasan, 
perawatan, dan penyerahan 
Pengendalian rekaman mutu 
Audit mutu internal 
Pelatihan  
Pelayanan  
Teknik statistik 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

  4.10 
  4.11 

 
  4.12 
  4.13 
  4.14 

  - 
  4.15 

 
  4.16 
  4.17 
  4.18 
  4.19 
  4.20 

 

4.1 
4.2 
4.3 
- 

4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

  4.10 
  4.11 

 
  4.12 
  4.13 
  4.14 

- 
4.15 

 
  4.16 
  4.17 
  4.18 
  4.19 
  4.20 

4.1 
4.2 
4.3 
- 

4.5 
- 

4.7 
4.8 
- 

  4.10 
  4.11 

 
  4.12 
  4.13 

  - 
4.14 

  4.15 
 

  4.16 
  4.17 
  4.18 

  - 
  4.20 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Sofyan Syafri Harahap (2008:105) menyatakan: 

”Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu.” 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:2) dinyatakan bahwa:  

”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 dengan berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan 
arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan. Disamaping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan posisi keuangan pada periode waktu 

tertentu, terdiri dari neraca, laporan laba ditahan, laporan perubahan posisi 

keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan keuangan 

Penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2002:4) mempunyai tujuan untuk: 

”Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi.” 
 
Selain mempunyai beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan juga 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda bagi pemakai 

laporan keuangan. Beberapa kebutuhan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2002:2) meliputi: 
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1. Investor 

  Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham 

juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

2. 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. 

3. Pemberi pinjaman 

  Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

4. 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. 

5. Pelanggan 

  Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan. 

6. Pemerintah 

  Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 
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mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

  Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 
Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:122) pemakai laporan 

keuangan dan kebutuhannya adalah: 

1. Pemegang Saham 

Mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, 

menjual, atau menembahnya. 

2. Investor 

Investor akan melihat kemungkinan potensial keuntungan yang akan 

diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Manajer 

Mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat. 

4. Karyawan 

Mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia 

masih terus bekerja di situ atau pindah. Ia juga perlu mengetahui hasil 

usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan yang diterima 

adil atau tidak. 

5. Instansi Pajak 

Semua kewajiban pajak akan tergambar dalam laporan keuangan, dengan 

demikian instansi pajak (fiskus) dapat menggunakan laporan keuangan 
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sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran 

pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan juga untuk dasar penindakan. 

6. Pemberi Dana (Kreditur) 

Laporan keuangan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan dana 

yang diberikan dan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai 

kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan diluncurkan. 

7. Supplier 

Laporan keuangan memberikan informasi apakah perusahaan layak 

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

potensi resiko yang dimiliki perusahaan. 

8. Pemerintah 

Agar dapat mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang 

telah ditetapkan. 

 
Pihak manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen 

dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggungjawab 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 

 

2.2.3 Hubungan dengan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisis laporan 

keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan 

memehami sifat dan konsep laporan keuangan, kita akan lebih mengenal sifat dan 

konsep laporan keuangan sehingga kita dapat menjaga kemungkinan salah tafsir 

terhadap informasi yang diberikannya serta saat mengenal lebih dalam sifat-sifat 

dari laporan yang disajikan melalui laporan keuangan itu sehingga kesimpulan 

kita lebih akurat. 
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2.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disajikan untuk pemakai informasi akuntansi 

terdiri dari berbagai jenis tergantung dari standar yang digunakan maupun jenis 

perusahaannya dimana untuk kelompok industri tertentu terdapat laporan 

keuangan tambahan. Namun Standar Akuntansi Keuangan (2002:1.3) 

menegaskan bahwa laporan keuangan meliputi: 

1. Neraca 
2. Laporan laba-rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Catatan atas laporan keuangan 
 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:106) jenis laporan 

keuangan utama dan pendukung adalah: 

1. Daftar Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu. 

2. Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Di sini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan Arus Kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas 

dalam suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau Modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Laporan Kegiatan Keuangan. Menggambarkan transaksi laporan keuangan 

perusahaan yang memengaruhi kas atau ekuivalen kas. 
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2.2.5 Sifat, Keterbatasan dan Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut S. Munawir (2002:6) laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat 

dengan maksud memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik 

yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan 

bersifat historis serta menyeluruh, terdiri dari data yang merupakan kombinasi 

dari fakta yang dicatat, konsep dasar akuntansi, pendapat pribadi. 

1. Fakta-fakta yang dicatat 

Penyusunan laporan keuangan didasarkan atas fakta dari catatan-catatan 

akuntansi historis sehingga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan 

posisi keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi akhir. 

2. Prinsip dan kebiasaan 

Data yang dicatat didasarkan kepada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pencatatan dalam membentuk keseragaman 

perlakuan akuntansi. Konsep dasar akuntansi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesatuan akuntansi 

 Perusahaan dipandang sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari 

pemiliknya, sehingga perusahaan diwajibkan membuat 

pertanggungjawaban kepada pemiliknya. 

b. Kesinambungan 

 Suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya 

dan tidak akan dibubarkan kecuali bila ada bukti sebaliknya.  

c. Periode akuntansi 

 Tingkat keberhasilan perusahaan hanya dapat diketahui pada saat 

perusahaan dilikuidasi, tapi pengambilan keputusan tidak dapat 

menunggu sampai likuidasi perusahaan. Karena itu aktivitas ekonomi 

perusahaan dipecah kedalam beberapa periode. 

d. Pengukuran dalam nilai uang 

 Suatu transaksi harus dinyatakan dalam unit moneter pada saat 

terjadinya transaksi agar dapat memberikan dasar penafsiran yang 
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universal bagi pembaca laporan. Unit moneter yang dimaksud adalah 

uang di negara perusahaan tersebut berada. 

e. Harga pertukaran 

 Transaksi keuangan harus dicatat sebesar harga pertukaran yaitu 

jumlah yang harus diterima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut. 

Harga yang disetujui pada saat terjadinya transaksi pertukaran 

ditentukan secara obyektif oleh pihak-pihak yang tersangkut serta 

didukung oleh bukti yang dapat diperiksa kelayakannya oleh pihak 

yang bebas. 

f. Penetapan beban dan pendapatan 

 Penetapan laba periode dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan 

metode aktual, yaitu dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan 

kewajiban beserta perubahannya pada saat terjadinya. Biaya yang 

dibebankan pada satu periode akuntansi hanyalah biaya yang 

digunakan untuk memperoleh pendapatan pada periode yang sama. 

3. Pendapat pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau 

dalil-dalil yang sudah ditetapkan, namun pengguna konvensi tersebut 

tergantung kemampuan dan integritas pembuatnya terhadap prinsip dan 

konvensi akuntansi. 

 
Dengan melihat sifat laporan keuangan diatas, maka laporan keuangan 

memiliki keterbatasan antara lain: 

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

yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material saja. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 
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tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi dari bentuk hukumnya. 

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

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan perusahaan. 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

Disamping sifat dan keterbatasan tersebut, menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2002:7) laporan keuangan harus memenuhi kualitas dan memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Dapat dipahami 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 

Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

 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 

 Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 
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sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

 Laporan keuangan harus dapt dibandingkan antar periode untuk 

menggambarkan perkembangan perusahaan dan antar perusahaan untuk 

melakukan evaluasi atas posisi, keuangan, kinerja serta perubahan ekuitas 

secara relatif. 

 
2.3 Pengertian Analisa Laporan Keuangan  

Analisis Laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah Neraca, 

Laba/rugi, dan Arus Kas (Dana). 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:189), analisis laporan keuangan 

berarti: 

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

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Analisa Laporan Keuangan 

Analisis keuangan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan 

analisis ini menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi. Analisis 

laporan keuangan ini  membantu mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang 

keadaan keuangan perusahaan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi-

informasi yang tepat dan relevan sebelum mengambil suatu keputusan dan 

informasi dalam bentuk mentah sering tidak menunjukkan hubungan-hubungan 

yang penting. Karena analisis ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

mengambil keputusan, maka analisis ini harus disajikan dengan jelas dan dapat 

dimengerti. 

Secara lengkap kegunaan analisis laporan keuangan dikemukakan oleh 

Sofyan Syafri Harahap (2008:195) sebagai berikut: 
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1. Memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat 

dari laporan keuangan biasa. 

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

laporan keuangan. 

3. 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, 

peningkayan (rating). 

6. Memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan.  

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

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaaan. 

10. Memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang 

akan datang. 

 

2.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai, juga jenis industrinya 

yang mana hal ini dapat menyebabkan perbedaan analisis yang digunakan. Pada 

dasarnya setiap metode analisis yang digunakan mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang perusahaan dan sebagai 

salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan. 
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Munawir (2002:34) menyatakan metode dan teknik yang dapat digunakan 

untuk analisis laporan keuangan yaitu: 

1. Metode Analisa 

a. Analisa horisontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat diketahui 

perkembangannya. 

b. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode. Jadi dalam hal ini yang dibandingkan hanya 

antara pos yang satu dengan pos-pos yang lain. 

2. Teknik Analisa 

a. 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 prosentase. 

d) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 

e) Prosentase total. 

b. Tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase, adalah suatu metode atau teknik analisa 

untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya. 

c. Laporan dengan prosentase per komponen adalah suatu metode analisa 

untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualnya. 

d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta pengguna modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 
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e. Analisa sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

f. 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. 

g. Analisa perubahan laba kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode yang 

satu ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 

h. Analisa break-even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

 
Sedangkan Sofyan Syafri Harahap (2008:216)  mengemukakan teknik 

dalam analisis laporan keuangan yaitu: 

1. Metode Komparatif 

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang relevan 

dan bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun 

hubungannya. 

a. Intra perusahaan 

b. Inter perusahaan  

c. Industrial Norm 

d. Budget  

2. Trend Analysis-horizontal 

a. Indeks 

b. Number 

3. Membuat Laporan Keuangan dalam bentuk Common Size Financial 

Statment, atau bentuk sederhana 

4. Metode Index time series 
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5. Analisis Rasio 

a. Likuiditas 

b. Profitabilitas 

c. Solvabilitas 

d. Leverage 

e. Aktivitas 

f. Market Based Ratio 

6. Teknik Analisis lain, seperti: 

a. Analisis sumber dan penggunaaan dana  

b. Analisis Break Even 

c. Analisis Gross Profit 

d. Dupon Analisis 

7. Analytical review 

8. Model Analisis 

a. Bond Rating 

b. Bankruptcy model 

c. Net cash flow prediction model 

d. Take off prediction model 

e. Take Over Model 

Jadi beberapa teknik analisis laporan keuangan dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan laporan keuangan perubahan tahun ke tahun 

2. Seri trend/angka indeks 

3. Laporan keuangan Common Size 

4. Analisis Rasio 

5. Analisis Khusus 

a. Ramalan kas 

b. Analisis perubahan posisi keuangan 

c. Laporan Variasi gross margin 

d. Analisis break even 

e. Analisis dupont 
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2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Gibson (2006:70) kinerja adalah sebagai berikut: 

”Kinerja (performance) adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, 

dan kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi.” 

Menurut Murdjianto P (2004:29) menyatakan bahwa: 

”Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok 
orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral maupun etika.”  
 
Dengan demikian kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai suatu kesatuan bisnis selama periode tetentu. Prestasi yang 

dimaksud adalah efektivitas operasional perusahaan baik dilihat dari segi ekonomi 

(laporan keuangan) maupun manajemennya. Untuk mengetahui prestasi yang 

berhasil dicapai perusahaan  maka kita harus melakukan penilaian atas kinerja dari 

perusahan tersebut. 

Pada dasarnya penilaian kinerja merupakan alat pengendalian bagi 

perusahaan. Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Selain itu, melalui pengukuran kinerja perusahaan juga dapat 

memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:231): 

”Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen 
untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan 
kinerja atas kinerja dengan deskripsi pekerjaan dalam suatu periode 
tertentu biasanya setiap akhir tahun.” 
 
Mulyadi (2001:416) menyatakan tentang penilaian kinerja sebagai 

berikut: 

”Penilaian kinerja adalah menentukan penetapan secara periodik 
efek operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 
berdasarkan  sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan 
sebelumnya.” 
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Dengan demikian pengertian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal 

yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-

aktivitas yang telah dilaksanakan, dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar tersebut 

dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

 
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu hal penting dalam proses persencanaan 

dan pengendalian. Melalui penilaian kinerja perusahaan dapat melakukan 

perencanaan serta memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut Mulyadi (2001:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah : 

” Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi 

dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.”  

 
Selain dapat digunakan sebagai standar dalam penentuan tinggi rendahnya 

kompensasi serta administrasi bagi tenaga kerja, menurut B. Siswanto 

Sastrohadiwiryo (2003:233) penilaian kinerjadilakukan dengan tujuan sebagai: 

1. Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan 

pengembangan jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan 

2. Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam 

perusahaan 

3. Alat untuk memberikan umpan balik (feed back) yang mendorong kearah 

kemajuan 

4. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang 

pemegang tugas dan pekerjaan 

5. Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang 

ketenagakerjaan, baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan 

lainnya. 
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Disamping tujuan-tujuan diatas, menurut Susilo Martoyo (2002:92) yang 

dialih bahasakan dari Hani Handoko terdapat 10 manfaat penilaian kinerja bagi 

manajemen: 

1. Perbaikan Prestasi Kerja 

2. Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi 

3. Keputusan-keputusan Penempatan 

4.  Kebutuhan-kebutuhan Latihan dan Pengembangan 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

6. Penyimpangan-penyimpangan Proses Staffing 

7. Ketidakakuratan Informasional 

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan 

9. Kesempatan Kerja yang Adil 

10. Tantangan-tantangan Eksternal 

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2001:416)  penilaian kinerja dimanfaatkan 

manajemen untuk: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan peatihan 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.   

Jadi secara umum, tujuan perusahaan melakukan penilaian kinerja adalah untuk: 

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara 

keseluruhan atau atas kontribusi dari masing-masing sub divisi dari suatu 

divisi (evaluasi ekonomi atau evaluasi segmen) 
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2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing 

manajer divisi (evaluasi manajer) 

3. Memotivasi para manajer divisi agar konsisten mengoperasikan divisinya 

sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi) 

 
2.4.3 Hubungan Kinerja dengan Laporan Keuangan 

Kinerja  dari suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Dari laporan tersebut dapat diketahui keadaan keuangan dan 

hasil-hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Sofyan Syafri Harahap 

(2008:105) menyatakan: 

”Laporan keuangan (financial statement), menggambarkan kondisi 
keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau 
jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 
dikenal adalah: neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, 
laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.” 
 
Dari analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan dapat diketahui 

prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat menggunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan. 

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Syafri Harahap 

(2008:105) yaitu: 

”Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling 

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu 

perusahaan.”  

 

2.4.4 Pengukuran Kinerja Mutu 

Menilai suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis 

tergantung tujuan dari si penganalisis. Banyak pihak baik yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan yang mempunyai 

kepentingan akan hasil analisis kinerja  ini. Karena hasil analisis ini sangat 

berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tersebut. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat berupa faktor ekstern 

maupun faktor intern. Yang merupakan faktor ekstern adalah kondisi 

perekonomian secara keseluruhan baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional. Semua faktor ekstern itu merupakan faktor yang uncontrollable 

sehingga kemampuan manajemen dalam menyesuaikan diri dan menentukan 

strategi yang tepat agar perusahaan dapat tetap berkesinambungan di setiap 

perubahan keadaan akan merupakan prestasi yang paling menentukan kinerja 

perusahaan. 

Sedangkan faktor-faktor intern meliputi: 

1. Manajemen Personalia yang berkaitan dengan perekrutan, pembinaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. 

2. Manajemen Pemasaran yang berkaitan dengan analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

3. Manajemen Produksi yang berkaitan dengan produksi 

4. Manajemen Keuangan yang berkaitang dengan fungsi utama untuk 

merencanakan dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk 

memaksimalkan efisiensi dari operasi-operasi perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari berbagai aspek. Umumnya kinerja 

perusahaan/organisasi mencakup: 

1. Kinerja Non-Keuangan, yang meliputi: 

a. Keberhasilan aktivitas manajemen. 

b. Keunggulan pelayanan dengan aktivitas jasa yang rendah. 

c. Pegawai-pegawai yang berprestasi. 

2. Kinerja Keuangan yang meliputi: 

a. Likuiditas. 

b. Solvabilitas. 

c. Rentabilitas. 

Salah satu aspek kinerja adalah aspek manajemen keuangan dimana analisis aspek 

ini akan memperlihatkan bagian dari perusahaan yang mempunyai kinerja yang 
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baik. Analisis yang dilakukan adalah terhadap laporan keuangan perusahaan yang 

terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. 

Memang pada awalnya laporan keuangan bagi perusahaan hanyalah 

sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian keuangan, tetapi untuk selanjutnya 

laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar 

untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, 

dimana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut maka perlu adanya 

laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja atau prestasi perusahaan 

dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan yang bermacam-macam. Sofyan Syafri 

Harahap (2008:301) menuliskan: 

1. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. 

Beberapa rasio likuiditas: 

a. Rasio lancar (Current ratio), rasio ini menunjukkan sejauh mana 
aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. 

 
Aktiva lancar Rasio lancar  =  Hutang lancar

 
b. Rasio cepat (Quick ratio), rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva 

lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. 
 

Aktiva lancar – Uang muka Rasio cepat  = Hutang lancar 
 

c. Rasio kas atas aktiva lancar, rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas 
dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

 
 

Kas Rasio kas atas aktiva lancar  = Aktiva lancar 
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d. Rasio kas atas hutang lancar, rasio ini menunjukkan porsi kas yang 
akan dapat menutupi hutang lancar.  

 
Kas Rasio kas atas hutang lancar  = Hutang lancar 

 
e. Rasio aktiva lancar dan total aktiva 
 

Aktiva lancar Rasio aktiva lancar dan total aktiva  = Total aktiva 
 
f. Aktiva lancar dan total hutang 
 

Aktiva lancar Rasio aktiva lancar dan total hutang  = Total hutang J. panjang  
  

2. Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. 

Beberapa rasio solvabilitas 

a. Rasio hutang atas modal, menggambarkan sampai sejauh mana modal 
pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. 

 
Total hutang  Rasio hutang atas modal  = Modal (eguity) 

 
b. Rasio hutang atas aktiva, menggambarkan sejauh mana hutang dapat 

ditutupi oleh aktiva. 
 

Total hutangRasio hutang atas aktiva  = Total aktiva 
 

3. Rentabilitas/profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, 

dan sebagainya. 
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Beberapa rasio rentabilitas 

a. Profit margin, menunjukkan berapa besar persentase pendapatan 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan 

 
Pendapatan bersih Profit margin  = Penjualan 

 
       *yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah laba bersih 
 

b. Return on aset, menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume 
penjualan 

 
Laba bersih Return on aset  = Total aktiva 

 
   
c. Return on investment, menunjukkan berapa persen diperoleh laba 

bersih bila diukur dari modal pemilik 
 

Laba bersih Return on investment  = Rata-rata modal
 
d. Return on total aset, menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva 
 

Laba bersih Return on total aset  = Rata-rata total aset 
 

e. Earning per share, menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar 
saham menfhasilkan laba 

 
Laba bagian saham yang bersangkutan  Earning per share  = Jumlah saham 

 
f. Contribution margin, menunjukkan kemampuan perusahaan 

melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya 
operasi lainnya  

 
Laba kotor Contribution margin  = Penjualan 
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Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, yang paling utama untuk mendapat perhatian 

oleh penganalisa menurut S. Munawir (2002:31) adalah: 

1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo. 

2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya pada saat perusahaan dilikuidasi. 

3. Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil. 

 

 

 

 


