
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Analisis 

Terdapat beberapa pengertian analisis yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar 
bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 
arti keseluruhan yang padu”. 

 

2. Menurut Sofyan Syafri Harahap 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikankan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil”. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Penilaian kinerja berkaitan dengan bidang akuntansi. Kegiatan akuntansi 

pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan data keuangan dari lembaga 

perusahaan, dimana aktivitasnya berkaitan dengan produktivitas pertumbuhan 

barang-barang dan jasa-jasa. Akuntansi dapat memberikan informasi tentang 

kondisi keuangan dan hasil operasi serta kinerja perusahaan seperti yang 

tercermin dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Arens 

(2000: 7), definisi 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”   
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Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai 

transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang 

dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran 

transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya 

informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

usaha perusahaan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan 

dalam bentuk 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 performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut SAK No.1 

(2002:2) pengertian laporan keuangan adalah: 

“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. 
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan 
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 
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Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Agar dalam 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan itu hasilnya 

memuaskan, perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk 

laporan untuk beberapa periode. Biasanya analis membutuhkan beberapa periode 

laporan keuangan untuk dianalisis. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya 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. 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut SAK No.1 

(2002:1.2) adalah: 

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 
laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (Stewardship) manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Harnanto dalam bukunya 

“Akuntansi Keuangan Lanjutan I” (2002:14) 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 diwajibkan untuk 
menyediakan informasi non keuangan. 

3. Menyediakan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh 
manajemen (Stewardship). 

4. Catatan dan skedul tambahan. 
Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

terkendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

 13



Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas, diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. 

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 (dan 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 keputusan ekonomi. 

 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai. Menurut SAK 

(2000:7) terdapat empat karakteristik kualitatif utama yaitu:  

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini 

pemakai diasumsikan mengetahui 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. 

b. Relevan 

Agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

yang relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
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membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

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

c. 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 (Faithfull Representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan untuk disajikan. 

d. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (Trend) posisi dan kinerja 

perusahaan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 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. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan tidak dapat menyediakan seluruh 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. 

Penyusunan laporan keuangan juga bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Berdasarkan 

SAK (2002:2), para pemakai laporan keuangan adalah: 

a. Investor (baik investor sekarang dan potensial) 

Para investor berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil 

pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah hasil membeli, menahan atau 

menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga terkait pada informasi yang 
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memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar denda. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa. 

c. Pemberi pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka dalam 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 terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan terutama bila mereka terlibat perjanjian jangka panjang atau 

tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas 

perusahaan. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara misalnya: 

perusahaan dapat mempekerjakan sejumlah orang dan perlindungan kepada 

penanam modal domestik. 

 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 
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Berhubung para investor merupakan penanam modal beresiko ke perusahaan, 

maka kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.2.5 Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakekatnya merupakan 

alat komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan 

kegiatan-kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. 

Menurut Munawir, dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2002:3) 

menyatakan bahwa dari laporan keuangan, manajemen dapat memperoleh 

informasi yang berfungsi untuk: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 
2. untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 

produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat 
dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

3. untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 
diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 
prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

 
Disamping fungsi tersebut diatas, laporan keuangan juga berfungsi sebagai 

alat pertanggungjawaban manajemen kepada semua pihak yang menanamkan dan 

mempercayakan pengelolaan dananya dalam perusahaan tersebut terutama kepada 

para pemilik melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

 

 

 

2.2.6 Isi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan menurut 

pernyataan SAK No.1 (2002:1.3) terdiri dari : 
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- Neraca (Balace Sheet) 

- Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

- Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 

- Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change in Equity) 

- Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diambil oleh penulis, maka 

penulis menitikberatkan permasalahan yang ada kepada neraca dan laporan laba-

rugi perusahaan. Berikut ini penulis mencoba untuk memberikan uraian secara 

singkat mengenai pengertian jenis-jenis laporan keuangan. 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu 

kesatuan usaha pada tanggal tertentu, yang memperlihatkan keadaan yang 

sistematis mengenai aktiva, hutang dan ekuitas. Dwi Prastowo mengemukakan 

dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” mengenai pengertian neraca yaitu: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan pada saat 
tertentu”. 

 Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa neraca terdiri dari tiga 

bagian utama, yaitu aktiva, hutang dan ekuitas. Berikut ini penjelasan secara 

ringkas mengenai ketiga komponen utama neraca tersebut. 

A. Aktiva (Asset) 

Aktiva adalah hak-hak dan harta-harta yang merupakan sumber 

penghasilan yang dapat memberikan hasil pada masa sekarang dan pada masa 

yang akan datang, atau dengan kata lain aktiva adalah segala harta-harta yang 

dimiliki pada saat ini. Menurut “Pernyataan SAK” (2002:13) pengertian aktiva 

adalah: 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomis dimasa depan 
diharapkan akan diperoleh perusahaan”. 
Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: 

a. Aktiva Lancar (Current Asset) 
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Uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dinaikkan atau 

ditukar menjadi uang tunai, dijual atau dipakai pada periode berikutnya 

(paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan). 

b. Aktiva Tidak Lancar (Non Current Asset) 

Aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang 

yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak habis dalam 

satu kali perputaran operasi perusahaan. 

B. Kewajiban (Liabilities) 

Kewajiban atau hutang dapat dinyatakan sedemikian rupa, sehingga 

apabila dihubungan dengan komponen neraca lainnya akan tergambar posisi 

keuangan secara layak baik pada awal maupun pada akhir periode tertentu. 

Menurut Munawir dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2002:18) 

kewajiban adalah: 

“Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 
terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 
perusahaan yang berasal dari kreditor”. 
Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

a. Kewajiban Lancar (Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan dilakukan dalam 

jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Kewajiban Jangka Panjang (Non Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan jangka panjang waktu pembayarannya (jatuh temponya) 

lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. 

 

C. Ekuitas 

Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangkan dengan semua kewajiban, dengan kata lain ekuitas merupakan bagian 

hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.  

2. Laporan Laba-Rugi 
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Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menyajikan kinerja suatu 

kesatuan usaha dalam suatu periode akuntansi. Menurut Dwi Prastowo dalam 

bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2002:16) laporan laba rugi adalah: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan 
(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode 
tertentu”. 

Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi 

tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service), 

diikuti dengan harga pokok barang/service yang dijual, sehingga diperoleh 

laba kotor. 

2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya administrasi/umum (operating expense). 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi diluar usaha pokok 

perusahaan (non operating/financial income dan statement). 

4. Bagian keempat menunjukkan laba rugi insidentil (extra ordinary gain or 

loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

 

 

 

 

 

2.2.7 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan untuk dibuat dengan maksud memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut Munawir dalam 

bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2002:6) menyatakan bahwa : 
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“Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai 
suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang 
merupakan kombinasi dari fakta yang dicatat, konsep dasar akuntansi dan 
pendapat pribadi”. 

a. Fakta yang dicatat 

Penyusunan laporan keuangan didasarkan atas fakta dari catatan-catatan 

akuntansi historis sehingga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan 

posisi keuangan perusahaan sesuai kondisi perekonomian paling akhir. 

b. Prinsip dan kebiasaan. 

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan pencatatan dalam membentuk keseragaman perlakuan 

akuntansi. Hal mengenai konsep dasar akuntansi ini telah dibahas penulis di 

bagian sebelumnya pada bab ini. 

c. Pendapat Pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi atau dalil yang 

sudah ditetapkan, namun penggunaan konvensi tersebut tergantung 

kemampuan dan integritas pembuatnya terhadap prinsip konvensi akuntansi 

tersebut. 

Dengan melihat sifat laporan keuangan di atas, maka laporan keuangan 

memiliki keterbatasan.  

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan sifat dan keterbatasan 

laporan keuangan antara lain: 

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

yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2) Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai 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. 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 kewajaran laporan keuangan. 

5) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

Apabila 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 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 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. 

9) Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan.           

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan 

ekonomi. Pada sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan 

bukanlah segala-segalanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan. 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

memprediksikan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan 

mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi 

dan analisis trend akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang. Disinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap 

laporan keuangan. 

Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan 

berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar 
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pertimbangan mengenai potensi keberhasilan dasar pertimbangan mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Secara harfiah analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu 

analisis dan laporan keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya 

“Analisa Laporan Keuangan” (2004:189) pengertian analisis dan laporan 

keuangan adalah: 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil”. 

“Laporan keuangan adalah Neraca, Laba/rugi, dan Arus Kas 
(Dana)”. 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190) pengertian analisis laporan 

keuangan adalah: 

 “Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara yang satu dengan 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”. 

 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan. 

Menurut  Prastowo ( 2002 : 53 ) tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa 
tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam 
memilih alternatif investasi atau merger; sebagai alat  forecasting mengenai 
kondisi dan kinerja keuangan dimasa datang; sebagai proses diagnosis 
terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah-masalah 
lainya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen”. 
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 Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau 

lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat 

mendukung keputusan yang akan diambil. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan adalah untuk memperoleh 

informasi yang lebih berarti dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi tersebut. 

 

2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Sebelum mengadakan analisis, analis harus memahami laporan keuangan 

tersebut. Analis harus dapat menggambarkan aktivitas perusahan yang tercermin 

dalam laporan keuangan tersebut. Sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan, 

analisis dan interpretasi analis harus mempelajari atau me-review 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 perlunya mempelajari data secara 

menyeluruh adalah : 

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

 
Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis 

laporan keuangan. Beberapa langkah yang harus ditempuh menurut Dwi Prastowo 

dan Rifka Julianty  (2002:53) adalah : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. 
Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 
mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan 
akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar 
belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan 
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langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan 
perusahaan. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. 
Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai 
pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi 
yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 
(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan 
teknologi; perubahan selera konsumen; perubahan faktor-faktor ekonomi 
seperti perubahan pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan 
pajak; dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti 
perubahan posisi manajemen kunci 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan. 
Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai 
karakteristik (profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis 
diaplikasikan, perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara 
menyeluruh. Apabila dipandang perlu, dapat menyusun kembali laporan 
keuangan  perusahaan yang dianalisis.  

4. Menganalisis laporan keuangan. 
Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan 
maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada 
dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil 
analisis tersebut (bila perlu disertai dengan rekomendasi). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam 

melakukan analisis adalah sebagai berikut : 

1) Analis harus memahami laporan keuangan tersebut sebelum dilakukan 

analisis. 

2) Data-data yang dijadikan dasar analisis harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang berlaku. 

3) Laporan yang akan dianalisis harus relevan dengan dengan tujuan 

dilakukannya analisis. 

4) Laporan yang akan dianalisis harus bersifat comparable ( dapat 

dibandingkan ). 

5) Analis harus memahami latar  belakang data keuangan perusahaan. 

6) Analis harus mempelajari dan mengetahui kondisi-kondisi yang berpengaruh 

pada perusahaan. 

7) Analis harus mereview kembali laporan keuangan sebelum dilakukannya 

analisis. 
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2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lainnya. 

Tujuan dari metode dan teknik adalah digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar data dapat 

lebih dimengerti.  

Metode yang digunakan untuk analisis laporan keuangan menurut 

Munawir (2002 : 36) yaitu : 

1) Analisis horizontal 

 yaitu analsis dengan mengadakan  perbandingan  laporan keuangan untuk 

beberapa pereiode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannnya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode 

analisa dinamis. 

2) Analisis vertikal  

 yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode 

atau satu saat saja, sehingga diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada saat itu saja. Analisa vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa 

yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode 

itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan  menurut Munawir dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” 

(2002:36) adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Metode atau teknik analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan: 
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1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

3) Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

4) Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

5) Prosentase dari total 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 

b. Trend Percentage Analysis 

Metode ini ditujukan untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangan, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. 

c. Laporan Persentase per Komponen (Common Size Statement) 

Metode analisis ini ditujukan untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalan dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja 

atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis) 

Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah kas atau untuk mengetahui sumber-sumber atau penggunaan uang kas 

selama periode tertentu. 

f. Analisis Rasio 

Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi antara 

kedua laporan tersebut. 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 
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Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

h. Analisis Break Even 

Suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian 

untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

2.3.5 Kelemahan dan Kelebihan Analisis Laporan Keuangan 

Kekurangan dan kelebihan analisis laporan keuangan harus 

memperhatikan keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Mengenai hal 

tersebut Sofyan Syafri Harahap menyatakan dalam bukunya “Analisa Laporan 

Keuangan” (2004:203) sebagai berikut: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 

karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan 

dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan  hanya laporan keuangan. Untuk menilai 

suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan. Akan tetapi kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 

perusahaan dan situasi ekonomi. 

3. Objek analisis 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 

misalnya prinsip akuntansi. 

5. Laporan keuangan konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu 

mendapatkan perhatian tersendiri. Karena perbedaan bisa saja timbul karena 

masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 
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Sedangkan kelebihan analisis laporan keuangan  menurut Sofyan Syafri 

Harahap antara lain: 

1. Hasil analisis laporan keuangan dapat membuka tabir kesalahan pembukuan, 

kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting dan kesalahan 

jurnal. 

2. kesalahan lain yang disengaja, misalnya tidak mencatat, pencatatan harga 

yang tidak wajar, menghilangkan data, dan lain sebagainya. 

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

laporan keuangan antara lain: 

a. Kesulitan dalam mengidentifikasikan kategari industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. 

b. Ratio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 

c. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda , 

misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. 

d. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan 

perkiraan. 

 

 

 

2.3.6 Tahap-tahap Analisis Laporan Keuangan 

Agar lebih teratur dalam melakukan analisis laporan keuangan, maka 

diperlukan tahap-tahap prosedural yang dapat dipakai dalam menganalisis laporan 

keuangan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal perusahaan; 

2. Menguasai situasi ekonomi; 

3. Menilai reliability terhadap laporan keuangan; 

4. Menilai akurasi laporan keuangan; 

5. Membaca informasi keuangan secara eksplisit; 

6. Menganalisis hubungan antar pos laporan keuangan mengungkapkan 

informasi implisit; 
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7. Melihat trend/growth; 

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

9. Melakukan prediksi atau proyeksi; 

10. Simpulan dan saran 

 

2.3.7 Prasyarat Pelaksanaan Analisis Laporan Keuangan yang Baik 

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis 

laporan keuangan agar analisis tersebut berguna dalam pengambilan keputusan 

yang antara lain terdiri dari: 

1. Kualifikasi analisis laporan keuangan  

  Kualifikasi yang baik dan adanya kejelasan mengenai siapa yang harus 

melakukan analisis tersebut. Serta seorang analis harus memenuhi persyaratan 

seperti berikut: 

a. Harus memahami cara menganalisis laporan keuangan. 

b. Harus memahami teknik analisis laporan keuangan . 

c. Seorang analis laporan keuangan harus memahami konsep akuntansi. 

d. Seorang analis laporan keuangan harus memahami segmen bisnis. 

e. Harus diketahui latar belakang pendidikan analis tersebut. 

 

2. Ketepatan waktu analisis 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:7) menyatakan bahwa: 

“laporan keuangan itu harus relevan dan standar artinya disajikan tepat waktu 

serta berkesinambungan antara biaya dan manfaat”. 

3. Menilai Reliability terhadap laporan keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:224), Bahwa: 

a. Laporan keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; 

b. Metode dan kebijakan akuntansi harus ditetapkan secara konsisten; 

c. Laporan keuangan yang disajikan harus diungkapkan sebagaimana mestinya; 

d. Semua karakteristik kualitatif harus melekat pada laporan keuangan; dan  

e. Apakah laporan keuangan itu diaudit oleh auditor ekstern atau tidak. 

 30



4. Adanya hasil analisis secara tertulis 

Agar informasi yang dihasilkan lebih efektif, maka hal yang harus 

diperhatikan adalah penyajian laporan keuangan, karena menurut Harnanto dalam 

bukunya “Akuntansi Keuangan Lanjutan I” (2002:4) menyatakan bahwa: 

“Analisis atas laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan 
keuangan yang harus disajikan secara tertulis”. 

5. Digunakannya teknik analisa umum 

Analisis rasio utama yang banyak digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan antara lain: 

1) Ratio Profitabilitas atau Rentabilitas  

2) Ratio Likuiditas  

3) Ratio Solvabilitas atau Leverage 

4) Ratio Aktivitas 

6.   Membandingkannya dengan kinerja masa lalu 

Salah satu peraturan yang diterapkan biasanya menyatakan bahwa untuk 

menganalisis suatu laporan keuangan harus dibandingkan dengan hasil kinerja 

perusahaan di masa yang lalu. 

 

2.3.8 Analisis Rasio Keuangan  

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, analisis 

laporan keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang biasanya 

sering digunakan adalah ratio atau indeks yang menghubungkan dua data 

keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-

macam ratio 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.  

Memang standar itu bisa bermacam-macam bahkan akal sehat, logika, 

kebiasaan, kelaziman juga dapat digunakan. Namun jika kita ingin menilai 

perusahaan secara lebih objektif mestinya rasio itu juga objektif. Menurut Sofyan 

Syafri Harahap dalam bukunya “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan” 
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(2004:314) dinyatakan bahwa untuk mendapatkan rasio pembanding dapat 

digunakan: 

1. Rasio perusahaan 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. 

Input dasar untuk analisa rasio adalah laporan laba rugi dan neraca pada 

periode tertentu yang akan dievaluasi. 

Adapun ratio keuangan yang populer digunakan antara lain: 

A. Ratio Likuiditas 

Adalah ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Ratio likuiditas terdiri dari : 

a. Current Ratio 

 Current ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya. 

Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada diatas 1 atau 100%. Artinya 

aktiva lancar harus jauh diatas jumlah utang lancar. 

       Aktiva lancar 

Current Ratio =      x    100% 

    Kewajiban Lancar 

b. Cash Ratio 

 Cash Ratio ini adalah rasio yang menunjukkan porsi kas yang 

dapat menutupi utang lancar. 

   Kas dan Bank + Surat Berharga 

Cash Ratio   =       x     100%    

    Kewajiban lancar 

c. Collection Period 
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 Collection Period ini menunjukkan seberapa lama perusahaan melakukan 

penagihan piutang. Semakin besar  angkanya semakin baik. 

 

        Total Piutang Usaha 

Collection Period   =     x    365 hari 

     Total  Pendapatan Usaha 

 

B. Ratio Profitabilitas atau Rentabilitas 

Ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ratio 

profitabilitas terdiri dari : 

a. Return On Equity  

Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana perusahaan di 

dalam perusahaannya sendiri. rasio ini juga menunjukkan rentabilitas dan 

efisiensi modal sendiri. 

           Laba Setelah Pajak 

Return On Equity    =                                                 x     100% 

    Modal  Sendiri 

b. Return On Investment 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin besar rasio ini lebih baik. 

 

        EBIT +  Penyusutan 

 Return On Investment   =                                                      x    100% 

                 Capital Employee 

C. Ratio Aktivitas 

Ratio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjuaalan, pembelian, dan kegiatan 

lainnya. Yang termasuk kedalam ratio ini antara lain : 
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a. Inventory Turnover 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap 

bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat.  

           Penjualan  

Inventory Turnover       =    x    365 hari 

          Persediaan 

b. Total Assets Turnover 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume 

penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva dalam 

menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

            Penjualan  

Total Assets Turn Over   =    x    100% 

           Total Asset 

D. Analisis Solvabilitas 

 Yang termasuk analisis solvabilitas adalah Equity to Total Asset.  Rasio 

Equity to Total Asset ini menunjukkan jumlah modal dibandingkan dengan jumlah 

aktiva yang dimiliki perusahaan. rasio ini digunakan juga untuk mengukur tingkat 

keamanan yang dimiliki oleh kreditur. 

               Modal 

 Equity to Total Assets     =           x   100% 

                Total Aktiva 

2.4 Kinerja  

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung kepada kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan didalam melaksanakan semua tanggungjawabnya. 

 

2.4.1 Pengertian dan Penilaian Kinerja 

Dari uraian sebelumnya penilaian efisiensi dilakukan melalui kinerja 

perusahaan atas laporan manajemen dan laporan keuangan, kinerja dapat 

dipergunakan manajemen dalam melakukan penilaian secara periodik mengenai 
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efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  menjelaskan 

pengertian mengenai penilaian dan kinerja  yaitu antara lain: 

“Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa 
Inggris sering diartikan dengan kata measurment yang berarti sistem 
pengukuran”. 

“Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja/sesuatu yang 
dicapai/prestasi yang diperlihatkan. Dalam bahasa Inggris sering diartikan 
dengan  performance yang mempunyai arti pelaksanaan”. 

Jika kedua pengertian ini digabungkan, maka pengertian dari penilaian 

kinerja menurut Mulyadi (2001:415) adalah sebagai berikut : 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya”. 

 

 

 

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja mengandung makna suatu sistem pengukuran mengenai 

pelaksanaan kemampuan kinerja suatu organisasi.  

Dengan demikian maka pengukuran meliputi seluruh aktivitas dari 

berbagai level organisasi atau perusahaan. Aktivitas organisasi dapat dilihat dari 

dua aspek, yaitu: 

1. Eksternal effectiveness  yang pengukurannya pada stokeholder. 

2. Internal effectiveness yang pengukurannya berbasis pada efisiensi dan 

produktivitas. 

Jadi pada prinsipnya penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui suatu proses yaitu cara atau tolok ukur kinerja 

perusahaan 

2.4.3 Alat Ukur Penilaian  Kinerja Perusahaan 
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 Penilaian kinerja dikembangkan untuk memberikan beberapa petunjuk 

pada para manajer dan untuk mengevaluasi kinerja. Perkembangan alat ukur 

penilaian kinerja dan spesifikasi struktur penghargaan merupakan hal utama 

dalam organisasi atau perusahaan. Karena alat ukur penilaian kinerja dapat 

mempengaruhi perilaku para manajer. Penilaian kinerja dapat mendukung tingkat 

keserasian tujuan. Dengan kata lain , kinerja mempengaruhi dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan.  

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

1. Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan contemporary management tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam 

melipatgandakan kinerja keuangan. 

Balanced Scorecard tedriri dari dua kata : (1) Kartu skor (scorecard) dan 

(2) Berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk 

mencatatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan 

untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa 

depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personel di masa 

depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil ini digunakan 

untuk melakukan evaluasi kinerja personel yang bersangkutan Kata berimbang 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel personel diukur 

secara berimbang dari dua aspek : keuangan dan non keuangan, jangka pendek 

dan jangka panjang, intern dan ekstern. 

Balanced Scorecard memperluas ukuran kinerja ke empat perspektif : 

keuangan, costumer, proses bisnis/intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 
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Mutu adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan harga, merek 

dagang atau identik dengan kemewahan. Namun standar ISO 8402 mutu 

diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau 

jasa. Dari standar ISO 8402 yang mempengaruhi persepsi organisasi terhadap 

mutu antara lain sesuai dengan kebutuhan, harga, waktu penyerahan produk, 

dan kemudahan pemilihan. 

3. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

MBNQA merupakan pengukuran kinerja perusahaan. 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 penilaian dari perusahaan 

sendiri dan pelatihan, serta merupakan alat untuk mengembangkan kinerja dan 

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 efisiensi dan daya saing. 

Selain ukuran-ukuran kinerja diatas, juga terdapat beberapa alat ukur 

kinerja perusahaan lainnya. Salah satunya menurut Hansen dan Mowen dalam 

bukunya “Manajemen Biaya” (2001:822) adalah: 

1. Laba Atas Investasi (Return On Investment) 

 37



Merupakan alat ukur kinerja yang paling umum bagi pusat investasi, yaitu alat 

ukur kinerja yang mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang akan dipakai 

adalah menghitung laba yang akan dihasilkan per rupiah investasi. 

2. Laba Residual (Residual Income) 

Merupakan perbedaan antara laba operasi dan minimum pengembalian rupiah 

yang diperlukan aktiva operasi perusahaan. 

3. Nilai Tambah Ekonomis (Economic Value Added) 

Adalah laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal tahunan. jika 

Economic Value Added positif, berarti perusahaan sedang menghasilkan 

kekayaaan. Jika Economic Value Added negatif, maka perusahaan tidak bisa 

menghasilkan kekayaan. 

 

2.4.4 Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001:416) penilaian kinerja mempunyai manfaat yang 

dapat digunakan oleh manajemen antara lain: 

1. Mengelola 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 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. 

 

2.4.5 Tahap-tahap Penilaian Kinerja  

Menurut Mulyadi (2001:420) Penilaian kinerja dilaksanakan dalam 2 

tahap utama, yaitu : 

1. Tahap persiapan terdiri dari 3 tahap rinci : 

1) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab. 
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2) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

3) Pengukuran kinerja yang sesungguhnya. 

2. Tahap penilaian terdiri dari 3 tahap rinci : 

1) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

 

2.4.7 Kriteria Penilaian Kinerja Manajer  

Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen (2001:428) 

menyebutkan bahwa kriteria penilaian kinerja mananajer 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 dibawah 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 kriteria 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 

 

2.5     Hubungan Kinerja Perusahaan dengan Analisis Laporan Keuangan 

 Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Performa suatu 
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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 tertentu. 

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 

interpretasi 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 

dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan yang bersangkutan meskipun kepentingan mereka masing-masing 

berbeda. 

 

Selanjutnya dikatakan pula oleh Harrington bahwa:    

“The financial performance of corporation is of vital interest to many groups 
and individual”. 
Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama 

bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke 

periode. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesehatan perusahaan dengan 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari 

kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perusahaan, yaitu dengan 

cara melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. 
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b. Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan, untuk membantu mereka dalam 

proses pengambilan keputusan. 

c. Dari hasil analisis terhadap kinerja perusahaan maka dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi keuangan 

di masa yang akan datang. 

 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. 

 Sehubungan dengan hal tersebut maka manajemen atau pimpinan 

perusahaan dapat melakukan perbaikan-perbaikan, penyusunan rencana dan 

kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Selain itu, 

manajemen dapat mempertahankan bahkan meningkatkan hasil-hasil yang telah 

dicapai perusahaan pada periode sebelumnya. 
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