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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2004:3) laporan keuangan 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Financial Statements are the principal means through which financial 

information is communicated to the outside an enterprise. These 

statements provide the firm’s history quantified in money terms.” 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2011: 1-2 para 7), laporan 

keuangan adalah : 

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai 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.” 

 

 Pengguna laporan keuangan meliput investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

berbeda (SAK, 2011: 2 para 09). 

Manajemen perusahaan memikul tanggung jwab utama dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan 

dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki 

akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu 

dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan (SAK, 2011: 3 para 11). 
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Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap 

pengguna. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke 

perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka 

juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lain (SAK, 2011: 3 para 

10). 

Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena 

mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa 

lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda 

satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk tujuan tunggal, atau 

menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

khusus pengguna. (SAK, 2011: 4 para 20). 

 

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

  Menurut SAK (2011, 3 para 12), tujuan laporan keuangan adalah : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.” 

 

 Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum laporan keuangan 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan semua informasi nonkeuangan (SAK, 2011: 3 

para 13). 

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka 

dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, 



 9 

keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (SAK, 2011: 4 

para 14). 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan membawa para 

pemakai laporan keuangan menuju pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, serta perusahaan untuk bertahan dan mengembangkan diri dalam 

kondisi ekonomi yang terus berubah. 

 

2.1.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Para pemakai laporan keuangan perlu mengetahui dan memahami sifat-

sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan dalam melakukan analisisnya 

terhadap laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, diharapakan tidak akan 

terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusannya. 

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud memberi gambaran 

kemajuan perusahaan secara periodik oleh pihak manajemen yang bersangkutan. 

Laporan keuangan memiliki sifat-sifat, antara lain : 

1. Fakta yang dicatat 

Laporan keuangan dibuat dengan dasar fakta dari catatan akuntansi yang 

merupakan catatan historis dari peristwa-peristiwa yang telah terjadi di masa 

lalu dan jumlah uang yang dicatat dalam pos-pos laporan keuangan dinyatakan 

dalam harga pada waktu terjadinya. 

2. Kesepakatan Akuntansi 

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur-prosedur maupun asumsi-

asumsi tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan atau untuk 

keseragaman. 

3. Pertimbangan Pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi-transaksi tidak diatur oleh prinsip-prinsip, 

asumsi-asumsi dalam akuntansi maupun penggunaanya tergantung kepada 

pemimpin perusahaan atau akuntan yang bersangkutan. 
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2.1.1.4 Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan 

 Manajer menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

untuk membuat keputusan. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, informasi 

dalam laporan keuangan harus tepat dan berkualitas. Laporan keuangan 

dipersiapkan dengan maksud memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara 

periodic oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Nilai informasi (value of 

information) merupakan perbedaan antara manfaat dan biaya. Nilai dari informasi 

berhubungan dengan efektifitas pengambilan keputusan yang didasarkan pada 

pemikiran bahwa semakin banyak nilai informasi yang diberikan pada pembuat 

keputusan (decision maker) maka akan semakin berkurang resiko bahwa mereka 

akan mengambil keputusan yang salah. 

Menurut Avelinus 2003 informasi dikatakan memiliki nilai apabila 

informasi tersebut mengurangi ketidakpastian (uncertainty) pengguna sehubungan 

dengan pengambilan keputusan tertentu (Wilkinson dan Cerello 1997: 45). Nilai 

informasi dapat dipengaruhi oleh kualitas yang melekat pada informasi tersebut. 

Kualitas informasi diuraikan secara singkat oleh Wilkinson dan Cerello (1997, 

684-695) sebagai berikut : 

1. Relevansi (relevance) adalah tingkat dimana informasi tertentu secara 

langsung membuat suatu perbedaan dalam pilihan alternative keputusan. 

Informasi relevan jika memiliki isi yang spesifik, dapat digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan dan membawa pada pengambilan tindakan. 

2. Keakuratan (accuracy) berhubungan dengan keandalan dan ketelitian 

informasi. Suatu informasi dikatakan memiliki keandalan apabila bebas dari 

kesalahan (error) atau penyimpangan (bias), sedangkan ketelitian merupakan 

tingkat kemurnian selama pengukuran. Dalam kamus akuntansi, disebutkan 

bahwa keakuratan (accuracy) adalah “the effectiveness of a statement account, 

set of accounts, or document such as a voucher in portraying fact or opinion. 

Or the success with which the nearness to a true value attained.” 

Dengan demikian, keakuratan merupakan tingkatan sejauh mana suatu 

informasi mampu menggambarkan kenyataan atau nilai yang sebenarnya. 
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3. Ketepatan Waktu (timeliness) mempertimbangkan unsur currency dan 

accessibility atas informasi. Sehubungan dengan currency, ketepatan waktu 

diukur dengan keadaan hingga saat ini (up to dateness); sedangkan dalam hal 

accessibility, informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada waktu yang diinginkan. 

4. Keringkasan (conciseness) adalah tingkat dimana kuantitas informasi telah 

dikurangi secara selektif, keringkasan-informasi dapat menghasilkan informasi 

yang berkualitas apabila dapat menghindari informasi yang sangat mendetail 

dan tidak perlu sehingga menyebabkan terjadinya informasi yang overload. 

5. Kejelasan (clarity) adalah tingkat dimana suatu informasi dapat dipahami 

secara langsung oleh pengguna. 

6. Dapat dikuantitaskan (Quantifiability) adalah tingkat dimana informasi dapat 

diukur, atau tingkat dimana nlai numeric dapat dibebankan pada bagian-

bagian dalam informasi. 

7. Konsistensi (consistency) adalah tingkat dimana informasi dapat dibandingkan 

dalam suatu cara yang seragam dan tetap. 

 

2.1.1.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kuantitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat 4 karakteristik 

kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

diperbandingkan (SAK, 2011: 5 para 24). 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud 

ini, pengguna diasumskan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi 

kompleks yang seharusnya dimasukan ke dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu (SAK, 2011: 5 para 25) 



 12 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

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

(SAK, 2011: 5 para 26). 

Relevansi informasi ini dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialaitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 

situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan 

dalam mencatat (misstatement), maka materialitas lebih merupakan suatu 

ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok 

yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna (SAK, 2011: 6 para 29-

30). 

3. Keandalan 

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

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

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

wajar diharapkan dapat disajikan (SAK, 2011:6 para 31). 

Hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik keandalan antara lain : 

a. Penyajian Jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan (SAK, 2011: 6 para 33) 

b. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu 
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dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan 

bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa tidak 

selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum (SAK, 2011: 

7 para 35). 

c. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu (SAK, 

2011: 7 para 36). 

d. Pertimbangan sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan 

tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan 

terlalu rendah (SAK, 2011: 7 para 37). 

e. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya (SAK, 2011: 7 para 38) 

4. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif (SAK, 2011: 8 para 39). 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah 

bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 

serta pengaruh perubahan tersebut (SAK, 2011: 8 para 40). 

Berhubung pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan antarperiode, maka perusahaan perlu menyajikan 

informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan (SAK, 2011: 8 para 

42). 
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2.1.1.6    Unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 

karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan 

keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. 

Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur 

laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, 

kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi 

keuangan secara khusus (SAK, 201114: 9 para 47). 

 

2.1.2    Analisis Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisa laporan 

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

analisis laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan 

informasi yang lebih banyak, lebih akurat, dan disajikan sebagai bahan dalam 

proses pengambilan keputusan 

Menurut Bambang Riyanto (2000:327) pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

”Laporan finansill (financial statement) memberikan ikhtiar mengenai 

keadaan finasial suatu perusahaan dimana neraca (balance sheet) 

mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat 

sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan rugi/laba (income statement) 

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu 

biasanya meliputi periode satu tahun”. 

 

Sedangkan menurut Harahap (2001:105) pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut :  

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan pada saat tertentu 

atau jangka waktu tertentu”. 
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Berdasarkan pengertian laporan keuangan diatas maka disimpulkan bahwa 

laporan keuangan adalah ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

pada periode tertentu yang memberikan informasi tentang keadaan perusahaan. 

Menurut Harahap (2001:190) pengertian analisis laporan keuangan yaitu : 

“Analisis adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit 

informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikasi atau yang mempunyai makna antara data kuantitatif dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Sedangkan menurut Aliminsyah (2003:290) pengertian tentang analisis 

laporan keuangan adalah :  

“Analisis laporan keuangan adalah pemeriksaan segala komposisi laporan 

keuangan yang berguna sebagai landasan yang membuat penafsiran dan 

kesimpulan”. 

Menurut Bernstein yang dikutip oleh Harahap (2001:190) mendefinisikan 

pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan mencakup 

penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data 

lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan 

tertentu sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan”.  

 

Menurut Foster yang dikutip oleh Harahap (2001:193) mengemukakan 

pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-hubungan di 

dalam suatu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan 

kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis laporan keuangan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuka 

memahami secara lebih mendalam data-data di dalam laporan keuangan. 

 

2.1.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein yang dikutip oleh 

Harahap (2001:197) adalah sebagai berikut : 
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1. Screening 

Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

2. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

3. Forecasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

4. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain 

dalam perusahaan. 

5. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

 

2.1.2.3 Objek Analisis Laporan Keuangan 

Objek analisis menurut Harahap (2001:198) laporan keuangan meliputi : 

1. Analisis Neraca 

Analisis Neraca merupakan refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama 

periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan 

mencapainya. Dalam analisis neraca disorot mutu dan kecukupan aktiva, dan 

modal serta hubungan antara ketiganya, apakah ada yang dilebih-lebihkan 

antara satu dengan yang lain. 

2. Analisis Laba Rugi 

Analisis Laba Rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan 

operasional perusahaan, keadaan usaha, kemampuannya memperoleh laba 

efektifitas operasinya. Dalam analisis laba rugi disorot tren penjualan, harga 

pokok produksi, biaya overhead, marjin yang diperoleh (marjin laba), mutu 

laba. Poin-poin ini dapat diperbandingkan dengan rata-rata prestasi perusahaan 
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sejenis atau perusahaan tertentu yang dianggap sebagai saingan atau yang 

berprestasi baik. 

3. Analisis Arus Kas 

Analisis Arus Kas dapat menunjukan pergerakan arus kas dari mana sumber 

kas diperoleh dan kemana dialirkan. Biasanya dalam laporan arus kas sumber 

dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber : Operasional, Pembiayaan, 

dan Investasi. Dari struktur arus dana dapat dilihat kemampuan dana 

operasional yang dipakai dan disetor untuk modal kerja. 

  

2.1.3    Analisis Common Size Financial Statement 

Laporan dengan persentase per komponen menunjukkan persentase dari 

total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Dengan 

mempelajari laporan dalam persentase ini dan memperbandingkan dengan rata-

rata industri sebagai keseluruhan dari perusahaan yang sejenis, akan dapat 

diketahui apakah investasi kita dalam sesuatu aktiva telah melebihi batas-batas 

yang umum berlaku (over investment) atau justru masih terlalu kecil (under 

investment). Dengan demikian untuk periode berikutnya kita dapat mengambil 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu, agar investasi kita dalam sesuatu aktiva 

tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. 

Persentase per komponen yang terdapat dalam neraca merupakan 

persentase per komponen terhadap total aktiva, sehingga perbandingan secara 

horizontal dari tahun ke tahun hanya akan menunjukkan trend daripada hubungan 

(trend of relationship), dan tidak menunjukkan ada atau tidaknya perubahan 

secara absotul. Perubahan ini dapat dilihat jika dikembalikan pada data 

absolutnya. Jadi, perubahan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan secara pasti 

adanya perubahan dalam data absolut. 

Perbandingan merupakan langkah penting didalam proses analisis 

terutama analisis terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat dipahami dari 

kenyataan bahwa rekening atau saldo suatu rekening didalam laporan keuangan 

itu secara individual tidak memberikan informasi yang berarti kecuali apabila 
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diperbandingkan dengan data lain yang terdapat dalam laporan keuangan yang 

sama atau data sejenis dalam laporan keuangan yang berbeda. 

 

2.1.3.1 Pengertian Common Size Financial Statement 

 Beberapa pendapat mengenai Common Size Financial Statement adalah 

sebagai berikut: 

 Menurut Julianty (2002: 64) adalah :  

“Laporan keuangan dalam persentase per komponen (Common Size 

Financial Statement) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan 

persen atas dasar total kelompoknya. Teknis analisis, dengan cara 

menyusun laporan keuangan seperti ini disebut teknik analisis Common 

Size dan termasuk metode analisis vertikal”.  

 

 Menurut Bergevin (2002: 84) adalah sebagai berikut: 

“A vertical common size financial statement reports each financial 

statement account as a percentage of that statement’s largest account 

balance. A common size  income statement, for instance, present each 

account as a percentage of revenues” 

 

 Selain itu, Simamora (2000: 521) dengan pendapatnya mengenai common 

size mengungkapkan: 

“Analisis vertikal (vertical analysis) merupakan sebuah teknik untuk 

mengevaluasi data laporan keuangan yang menunjukkan setiap pos dalam 

laporan keuangan dari segi persentase dan jumlah rupiah. Pada saat 

analisis vertikal dipakai untuk perbandingan laporan keuangan dari 

beberapa periode, trend atau perubahan hubungan diantara pos-pos lebih 

mudah diidentifikasi. Laporan keuangan yang hanya dinyatakan dalam 

persentase saja disebut laporan ukuran bersama (common size statement)” 

 

 Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

bentuk common size adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase 

per komponen yang menyatakan masing-masing posnya dalam seratus persen atas 

dasar total kelompoknya. 
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2.1.3.2 Objek Analisis Common Size Financial Statement 

 Analisis common size ini dilakukan untuk melihat struktur keuangan baik 

dari daftar nearaca, laba-rugi, atau arus kas. Untuk melihat struktur keuangan ini 

maka laporan keuangan dikonversikan ke bentuk persentase dengan mengaitkan 

pos penting. Pos penting itu misalnya penjualan untuk laba rugi, pos total aktiva 

untuk neraca dan pos atus kas operasional untuk laporan arus kas. Sesuai dengan 

uraian di atas maka objek common size financial statement seperti yang 

diungkapkan Harahap (2004: 250-255) adalah: 

1. Laba rugi bentuk common size 

Struktur laba rugi dapat menunjukkan persentase pos tertentu dari pos utama. 

Misalnya persentase laba bersih dari penjualan, persentase laba kotor atas 

penjualan, biaya operasi, dan sebagainya. Dengan melihat persentase ini kita 

dapat mengetahui struktur laba rugi perusahaan dan juga bisa dibandingkan 

dengan struktur perusahaan lain yang sejenis atau rasio rata-rata industri. 

2. Neraca bentuk common size 

Struktur neraca dapat melihat persentase pos tertentu dengan pos utama 

lainnya, misalnya persentase aktiva lancar dengan total aktiva, aktiva tetap, 

aktiva lain, utang lancar, utang jangka panjang, modal, dan sebagainya. 

3. Laporan arus kas bentuk common size 

Struktur arus kas bisa menggambarkan darimana dan kemana kas 

dimanfaatkan selama satu periode tertentu. Biasanya dengan 

mengelompokkannya dalam kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan. 

Bentuk awam (common size) dari kas ini masih jarang dibaca dalam literatur 

namun sebenarnya bisa buat juga dengan menentukan pos yang dianggap 

penting sebagai dasar perbandingan. Misalnya bisa digunakan arus kas dari 

kegiatan  operasi sebagai basis yang didenominasi menjadi 100% sehingga 

arus kas lainnya diukur disini 
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2.1.3.3 Perhitungan Analisis Common Size Financial Statement 

Cara perhitungan common size dengan persentase per komponen menurut  

Julianty (2002: 65-67) adalah: 

1. Pos-pos di dalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan passiva. 

Masing-masing kategori ini (total aktiva dan total passiva) dinyatakan sebesar 

100% sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing 

kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar total aktiva atau pasiva 

(kategori). Jadi pos kas yang 31 Desember 2000 bersaldo Rp 1.300,00 bila 

dinyatakan dalam persentase per komponen. 

= 
aktiva Total

kas Saldo
 x 100% 

= 
14.000 Rp

1.300 Rp
 x 100% = 9,29% 

2. Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per 

komponen atas dasar total penghasilan (total penghasilan dinyatakan sebesar 

100%). Jadi pos harga pokok penjualan 2001 yang bersaldo Rp 60.000,00 bila 

dinyatakan dalam persentase per komponen menjadi: 

= 
npenghasila Total

penjualanpokok  harga Saldo
 x 100% 

= 
200.000 Rp

60.000 Rp
 x 100% = 30% 

 

2.1.4    Kinerja 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“, 

yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian 

kinerja menurut Hanafi (2003: 69) adalah: 

”Suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi 

efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan 

pada periode waktu tertentu.” 
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Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan 

untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di 

perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para 

investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham 

merupakan fungsi dari nilai perusahaan. 

 

2.1.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Munawir (2002: 31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah : 

1. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas 

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan 

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-

hutangnya tepat pada waktunya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan 

memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan 

manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan 

atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 
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2.1.4.3 Ukuran Kinerja 

Menurut Munawir (2002: 56) ada tiga macam ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif , yaitu: 

1. Ukuran kriteria tunggal 

Ukuran kriteria tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang hanya 

menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan apabila 

kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja yaitu orang akan 

cenderung memusatkan usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga 

akibatnya kriteria lain diabaikan. 

2. Ukuran kriteria beragam 

Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Tujuan 

penggunaan beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya 

mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 

3. Ukuran kriteria gabungan 

Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran, untuk memperhitungkan bobot 

masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran yang 

menyeluruh kinerja manajer. 

 


