
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Analisis

Terdapat beberapa konsep mengenai analisis, yaitu:

.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab-

musababnya, duduk perkaranya, atau prosesnya.”

.2 Menurut Komaruddin (2001;53)

“Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan segala sesuatu secara 

keseluruhan  menjadi  komponen,  hubungan  satu  sama  lain  dan  fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu.”

Dari  definisi  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  merupakan  penelitian 

terhadap  suatu  peristiwa secara  keseluruhan  menjadi  komponen,  hubungan  satu 

sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan hasil dari suatu proses akuntansi yang disusun menurut 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses akuntansi tersebut meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi 

didefinisikan berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi 

perusahaan  yang  dilakukan  melalui  pengukuran,  pencatatan,  penggolongan  dan 

pengikhtisaran transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya 

informasi  yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya  yang 

mampu memberikan gambaran yang layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

perusahaan dalam satu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan.



Laporan  keuangan  merupakan  pertanggung  jawaban  keuangan  pimpinan 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil 

operasi  perusahaan  yang  tercantum  dalam  laporan  keuangan  perusahaan  pada 

hakikatnya  merupakan  hasil  akhir  dari  kegiatan  perusahaan  yang  mana  dapat 

menggambarkan  performa  atau  kinerja  keuangan  dari  perusahaan  yang 

bersangkutan.

2.2.1Pengertian Laporan Keuangan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, 

berikut  dikemukakan  pengertian  laporan  keuangan  menurut  IAI yang  diambil 

dalam  PSAK  

“Istilah  laporan  keuangan  meliputi  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, 
misalnya, sebagai  laporan arus kas atau laporan arus dana),dan catatan atas 
laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan.”

 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.

2.2.2Tujuan Laporan Keuangan

Adapun  tujuan  laporan  keuangan  menurut  Dwi  Prastowo  dan  Rifka 

Juliaty (2002;5) menjelaskan bahwa:

“Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi  
yang menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahan  posisi  
keuangan suatu perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

Sedangkan menurut IAI dalam PSAK

“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.”

2.2.3Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan  keuangan  berguna  bagi  pemakai.  Menurut  IAI dalam  PSAK terdapat 

empat karateristik kualitatif pokok yaitu: 

1. Dapat dipahami

Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung dalam laporan keuangan  adalah 

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

pemakai  diasumsikan memiliki  pengetahuan yang memadai  tentang aktivitas 

ekonomi  dan bisnis,  akuntansi,  serta  kemauan  untuk mempelajari  informasi 

dengan  ketekunan  yang  wajar.  Namun  demikian,  informasi  kompleks  yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas  dasar  pertimbangan  bahwa  informasi  tersebut  terlalu  sulit  untuk  dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu .

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Informasi  memiliki  kualitas  relevan 

kalau  dapat  mempengaruhi  keputusan  ekonomi  pemakai  dengan  membantu 

mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu,  masa  kini  atau  masa  depan, 

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

3. Keandalan

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

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, 

dan  dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai  penyajian  yang  tulus  atau  jujur 

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

diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode  untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  (trend)  posisi  dan  kinerja 



keuangan.  Pemakai  juga  harus  dapat  memperbandingkan  laporan  keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

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

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 

secara  konsisten  untuk  perusahaan  tersebut,  antar  periode  perusahaan  yang 

sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.2.4Pemakai 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.  Menurut  IAI dalam 

PSAK, para pemakai laporan keuangan adalah:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi  yang mereka lakukan. 

Mereka 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 dividen. 

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  keuangan  yang  memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

 Pemasok  dan  kreditur  usaha  lainnya  tertarik  dengan  informasi  yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur 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 

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  (trend)  dan  perkembangan  terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 



2.2.5Komponen- Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen  dari  laporan  keuangan  dapat  dijelaskan  sebagai 

berikut:

1. Neraca

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), hutang 

(liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity). Neraca minimal mencakup pos-

pos berikut:

a. Aktiva berwujud,

b. Aktiva tidak berwujud,

c. Aktiva keuangan,

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas,

e. Persediaan,

f. Piutang usaha dan piutang lainnya,

g. Kas dan setara kas,

h. Hutang usaha dan hutang lainnya,

i. Kewajiban yang diestimasi,

j. Kewajiban berbunga jangka panjang,

k. Hak minoritas, dan

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara wajar selama 

suatu  periode tertentu.  Laporan  keuangan laba rugi  minimal  mencakup pos-pos 

berikut:

a. Pendapatan,

b. Rugi laba perusahaan,

c. Beban pinjaman,

d. Bagian  dari  rugi  atau  laba  perusahaan  afiliasi  dan  asosiasi  yang 

diperlukan menggunakan metode ekuitas,

e. Beban pajak,



f. Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan,

g. Pos luar biasa,

h. Hak minoritas,

i. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan.

3. Laporan perubahan ekuitas

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan.

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

jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap  kesalahan  mendasar  sebagaimana  diatur  dalam  Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

e. Saldo  akumulasi  rugi  dan  laba  pada  awal  dan  akhir  periode  serta 

perubahannya.

f. Rekonsiliasi  antara  nilai  tercatat  dari  masing-masing  jenis  model 

saham,  agio  dan  cadangan  pada  awal  dan  akhir  periode  yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

4. Laporan arus kas

Perusahaan  harus  menyusun  laporan  arus  kas  sesuai  dengan  persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang 

tak  terpisah  (integral) dari  laporan  keuangan  untuk  setiap  periode  penyajian 

laporan keuangan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam  neraca  laporan  laba  rugi  dan  laporan  arus  kas  harus  berkaitan  dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan:



a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting.

b. Informasi  yang  diwajibkan  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Keuangan (PSAK) tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

2.2.6Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut  PSAK dalam buku  Sofyan Syafri Harahap (2004;16) sifat dan 

keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

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

telah lewat bukan masa kini. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap 

sebagai  satu-satunya  sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi apalagi untuk meramalkan masa depan atau menentukan nilai (harga) 

perusahaan saat ini.

2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk pihak yang akan 

membeli perusahaan.

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 

tidak dilaksanakan jika hal  ini  tidak menimbulkan pengaruh secara material 

terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak pastian. Bila 

terdapat  beberapa  kemungkinan  kesimpulan  yang  tidak  pasti  mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.  Laba yang belum direalisasi tidak 

dicatat namun rugi kendati pun belum direalisasi tetapi sudah berlaku di pasar 



maka dapat dicatat, misalnya jika harga persediaan di pasar berada di bawah 

harga pokok maka perbedaan ini dapat dicatat sebagai rugi namun jika harga 

melebihi harga pokok tidak dicatat sebagai laba.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi daripada bentuk hukumnya (Substance over form). Misalnya jika 

perusahaan memiliki  plafon kredit  Rp.1 miliar,  artinya  perusahaan memiliki 

dana yang dapat ditarik setiap saat sebesar jumlah itu. Namun jika itu belum 

ditarik, kita tidak boleh mencatatnya sebagai unsur kasdi neraca.

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

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan.

8. Adanya  pelbagai  alternatif  metode  akuntansi  yang  dapat  digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. Metode penilaian persediaan boleh menggunakan 

metode LIFO (Last In First Out),  FIFO (First In First Out),  Average,  yang 

hasilnya pasti berbeda. Demikian juga dengan metode penyusutan: garis lurus, 

saldo menurun, sum of years digit, dan sebagainya.

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

Laporan  keuangan  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat 

memberikan  informasi  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  dalam  proses 

pengambilan keputusan ekonomi, namun dengan adanya keterbatasan pada laporan 

keuangan maka para pemakai laporan keuangan harus dapat mengolah lebih lanjut 

laporan keuangan tersebut melalui proses analisis atas laporan keuangan, sehingga 

laporan  keuangan  dapat  lebih  bermanfaat  lagi  dalam  pengambilan  keputusan 

ekonomi.

  



2.3.1Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Leopold  A  Bernstein  yang  diambil  dari  buku Usman 

Sastradipraja (2006;3), menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan artinya:

“Financial  statement  analysis  is  the  judgmental  process  that  aim  to  
evaluate the current and past financial position and result of operation of  
an  enterprise  with  primary  objective  of  determining  the  best  possible  
estimates and prediction about future condition and performance.”

Menurut  Sofyan Syafri Harahap (2004;190), mengemukakan pengertian 

analisis laporan keuangan sebagai berikut:

“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.”

2.3.2Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Bernstein dalam buku Sofyan Syafri Harahap (2004;18) tujuan 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Screening

Analisis 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. Forcasting

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.



Selain  tujuan  tersebut  diatas,  analisis  laporan  keuangan  juga  dapat 

digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Dengan melakuka analisis laporan keuangan, maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos 

dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan 

perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan  menurut  Dwi Prastowo dan  Rifka  Juliaty  (2002;53) tujuan 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk mengurangi ketergantungan para 
pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi; mengurangi 
dan mempersempit  lingkup  ketidakpastian  yang  tidak  bisa  dielakkan 
pada setiap proses pengambilan keputusan.” 

2.3.3Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Berbagai  langkah harus ditempuh dalam menganalisis  laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Dwi Prastowo dan Rifka 

Juliaty (2002;53) adalah sebagai berikut:

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis 

mencakup  pemahaman  tentang  bidang  usaha  yang  diterjuni  oleh 

perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh 

perusahaan  tersebut.  Memahami  latar  belakang  data  keuangan 

perusahaan  yang  akan  dianalisis  merupakan  langkah  yang  perlu 

dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut.

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  per  kapita,  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 

laporan  keuangan  diaplikasikan,  perlu  dilakukan  review  terhadap 

laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila dipandang perlu, dapat 

menyusun  kembali  laporan  keuangan  perusahaan  yang  dianalisis. 

Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

telah  cukup  jelas  menggambarkan  data  keuangan  yang  relevan  dan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

4. Menganalisis laporan keuangan

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, 

maka dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik analisis yang 

ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil 

analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi)

2.3.4Metoda dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;54) secara umum, metoda 

analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Metoda analisis  horizontal  (dinamis)  adalah metoda analisis  yang dilakukan 

dengan  cara  membandingkan  laporan  keuangan  untuk  beberapa  tahun 

(periode),  sehingga  dapat  diketahui  perkembangan  dan  kecenderungannya. 

Disebut  metoda  analisis  horizontal  karena  analisis  ini  membandingkan  pos 

yang  sama  untuk  periode  yang  berbeda.  Disebut  metoda  analisis  dinamis 

karena metoda ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

2. Metoda analisis vertikal (statis) adalah metoda analisis yang dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan 

keuangan  yang  sama  untuk  tahun  (periode)  yang  sama.  Oleh  karena 

membandingkan  antara  pos  yang  satu  dengan  pos  lainnya  pada  laporan 



keuangan  yang  sama,  maka  disebut  metoda  vertikal.  Disebut  metode  statis 

karena  metoda  ini  hanya  membandingkan  pos-pos  laporan  keuangan  pada 

tahun (periode) yang sama. 

Beberapa  teknik  analisis  laporan  keuangan  menurut  Sofyan  Syafri 

Harahap (2004;215) dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Metode Komparatif

Metode  ini  digunakan  dengan  memanfaatkan  angka-angka  laporan 

keuangan  dan  membandingkannya  dengan  angka-angka  laporan 

keuangan  lainnya.  Perbandingan  ini  dapat  dilakukan  melalui 

perbandingan berikut ini:

a Perbandingan dalam beberapa tahun (horizontal).

b Perbandingan satu tahun buku (vertikal)

c Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik.

d Perbandingan  dengan  angka-angka  standar  industri  yang  berlaku 

(Industrial Norm)

e Perbandingan dengan budget (anggaran perusahaan).

2. Trend Analysis

Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan 

beberapa tahun dan dari sini digambarkan trennya.

3. Common Size Financial Statment

Metode  inimerupakan  metode  analisis  yang  menyajikan  laporan 

keuangan  dalam  bentuk  persentasi.  Persentasi  itu  biasa  dikaitkan 

dengan suatu jumlah yang dinilai penting.

4. Metode Indeks Time Series

Dalam  metode  ini  dihitung  indeks  dan  digunakan  untuk 

mengonversikan angka-angka laporan keuangan.

5. Rasio Laporan Keuangan

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu 

dengan  pos  lain  yang  memiliki  hubungan  signifikan.  Rasio  laporan 

keuangan  ini  hanya  menyederhanakan  hubungan  antara  pos  tertentu 

dengan  pos  lainnya.  Dengan  penyederhanaan  ini  kita  dapat  menilai 



hubungan antara pos tadi dan dapat membendingkannya dengan rasio 

lain sehingga kita dapat memberikan penilaian

2.3.5Kelemahan Analisis Laporan Keuangan

Dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004;152) kelemahan analisis 

rasio keuangan adalah 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  suat perusahaan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan.  Kita  juga  harus  melihat  aspek  lainnya  seperti  tujuan 

perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 

perusahaan, dan budaya masyarakat.

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini bisa berbeda dengan masa depan.

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu 

melihat beberapa prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka 

misal:

a Prinsip akuntansi

b Size perusahaan

c Jenis industri

d Periode laporan

e Laporan individual atau konsilidasi

f Jenis perusahaan aspek profit motive atau nonprofit motive

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

perlu  mendapat  perhatian  tersendiri  karena  perbedaan  bisa  timbul 

karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi.

6. Kelemahan analisis rasio



2.3.6Analisis 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.

Menurut  Sofyan  Syafri  Harahap  (2004;313) untuk  mendapatkan  rasio 

pembanding atau Yardstick, maka 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.

Adapun analisis laporan keuangan yang populer digunakan antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio  likuiditas  menggambarkan  kemampuan  perusahaan  untuk 

menyelesaikan  kewajiban  jangka  pendeknya.  Beberapa  rasio  likuiditas  sebagai 

berikut:

a Current Ratio

Rasio  ini  menunjukkan  sejauh  mana  aktiva  lancar  menutupi  kewajiban-

kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang 

lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio lancar yang lebih aman berada diatas 1 atau diatas 100%, 

artinya aktiva lancar harus jauh diatas jumlah utang lancar.

                                         Aktiva lancar

Current Ratio  =   

 Kewajiban Lancar



b Quick Ratio

Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  aktiva  lancar  yang  paling  likuid 

mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik.

                                        Aktiva lancar - Persediaan

Quick Ratio  =                           

            Kewajiban Lancar

2. Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas

Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan  perusahaan  mendapatkan  laba. 

Beberapa jenis rasio rentabilitas sebagai berikut:

a Return On Equity

Rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba 

berdasarkan  berdasarkan  modal  saham  tertentu.  Rasio  ini  merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.

                                                          Laba Bersih

Return On Equity  =                                                               

                Modal Saham

3. Rasio 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 :

a Inventori Turn Over

Rasio ini  menunjukkan berapa cepat  perputaran persediaan dalam siklus 

produksi  normal.  Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap 

bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. 

                                                   Harga Pokok Penjualan 

Inventory Turnover       =

               Persediaan



4. Rasio 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    =        

       Total Aktiva

2.3.6.1Keunggulan  dan Keterbatasan Analisis Rasio

Analisis  rasio  ini  memiliki  keunggulan  dibandingkan  teknik  analisis 

lainnya. Keunggulan analisis rasio menurut  Sofyan Syafri Harahap (2004;298) 

adalah:

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

dibaca dan ditafsirkan

2. Merupakan  pengganti  yang  lebih  sederhana  dari  informasi  yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain

4. Sangat  bermanfaat  untuk  bahan  dalam  mengisi  model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score)

5. Menstandarisir size perusahaan

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau  melihat  perkembangan  perusahaan  secara  periodik  atau  “time 

series”

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang.

Di  samping  keunggulan  yang  dimiliki  analisis  rasio,  teknik  ini  juga 

memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar 

kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan analisis rasio menurut 

Sofyan Syafri Harahap (2004;298) sebagai berikut:



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

kepentingan pemakainya

2. Keterbatasan  yang  dimiliki  akuntansi  atau  laporan  keuangan  juga 

menjadi keterbatasan teknik ini seperti:

a Bahan  perhitungan  rasio  atau  laporan  keuangan  itu  banyak 

mengandung taksiran dan  judgement yang dapat dinilai  bias atau 

subjektif

b Nilai  yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio  adalah 

nilai perolehan (cost) bukan harga pasar

c Klasifikasi  dalam laporan  keuangan  bisa  berdampak  pada  angka 

rasio

d Metode pencatatan  yang  tergambar  dalam standar  akuntansi  bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.

3. Jika  data  untuk  menghitung  rasio  tidak  tersedia,  akan  menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron

5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi 

yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan 

bisa menimbulkan kesalahan.

2.4 Kinerja

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan  masyarakat  sangat  tergantung  dari  kinerja  perusahaan  dan  manajer 

perusahaan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

2.4.1Pengertian 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 



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 merupakan hal, cara, atau hasil kerja menilai.”

“Kinerja adalah apa yang dicapai atau prestasi kerja yang terlihat.”

Sedangkan  pengertian  penilaian  kinerja  menurut  Mulyadi  (2001;415) 

adalah sebagai berikut:

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya.”

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 diinginkankan.

2.4.2Alat Ukur Penilaian  Kinerja Perusahaan

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

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.



2.5 Dividen

Pengertian dividen menurut Aliminsyah dan Padji (2002;60) menyatakan 

bahwa:

“Dividen  adalah  pembagian  keuntungan  kepada  pemilik  dalam 

perusahaan.”

Timoty J. Gallagher mengemukakan 

“dividend are the cash payment that corporation make to their common  

stock holders.” 

2.5.1Jenis-Jenis Dividen

Jenis-jenis  dividen  menurut  Ridwan  S.  Sundjaja  (2002,340) yang 

dibagikan perusahaan kepada pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Cash Dividend

Cash dividend (dividen tunai) adalah dividen yang diberikan perusahaan 

kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai  atau kas.  Pada umumnya 

cash dividend ini lebih disukai oleh pemegang saham jika dibandingkan dengan 

bentuk  dividen  lainnya.  Untuk  dapat  membayar  cash  dividend ini,  seorang 

manajer keuangan akan lebih dahulu memperhatikan keadaan-kadaan sebagai 

berikut:

Apakah jumlah laba yang telah diperoleh dapat dianggap cukup untuk 

menyatakan  bahwa  dividen  memang  dapat  dibayarkan  pada  periode  yang 

bersangkutan.

Jika laba itu memang cukup untuk membayar dividen, kemudian harus 

diperhatikan apakah posisi likuiditas memungkinkan pembayaran cash dividen 

ini.   

2. Stock Dividend

Stock dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. 

Seperti  juga  cash  dividend, maka  pembayaran  stock  dividend juga  harus 

didasarkan adanya laba atau surplus yang tersedia. Dengan dibayarkan  stock 

dividend ini,  maka  terjadi  tambahan  modal  saham.  Pembayaran  dividen  ini 



tidak akan menambah posisi likuiditas perusahaan. Pembayaran didasarkan atas 

dasar sebagai berikut:

a Perusahaan memerlukan modal tambahan untuk ekspansi.

b Perusahaan berada pada posisi likuiditas yang kurang baik, meskipun telah 

berhasil memperoleh laba.

c Untuk menurunkan kurs yang terlalu tinggi.

3. Property Dividend

Property dividend  adalah dividen yang dibayarkan atas bagian-bagian 

yang  homogen,  serta  penyerahan  kepada  pemegang  saham  tidak  akan 

mengganggu  kontinuitas  perusahaan.  Dalam  pembayaran  dividen  ini,  para 

pemegang  saham tidak dapat dipaksakan menerimanya sebagai dividen, oleh 

karenaitu perusahaan dapat menjual dulu barangnya, lalu hasil penjualan dapat 

dibayarkan kepada para pemegang saham.

4. Scrip Dividend

Scrip  dividend adalah  dividen  yang  dibayarkan  dalam  bentuk  scrip 

(janji  hutang).  Perusahaan   akan  membayar  tunai  saham tertentu  dan  pada 

waktu  tertentu,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  scrip tersebut. 

Pembayaran  dividen  dalam  bentuk  ini  karena  perusahan  telah  berhasil 

memperoleh  laba  tapi  tidak  memperoleh  cukup  dana  untuk  membayarkan 

dividen yang dibayarkan pada periode tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan menjadi sangat jelas bagi para 

investor  untuk  mengetahui  jenis-jenis  dividen  yang  akan  dibayarkan  oleh 

perusahaan kepada para investor.

2.5.2Faktor-Faktor Kebijakan Dividen

Sebelum  pembagian  dividen  diputuskan  oleh  perusahaan  maka  perlu 

terlebih dahulu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembagian 

dividen. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Likuidasi

Semakin tinggi likuiditas akan meningkatkan dividen payout ratio dan 

sebaliknya semakin rendah likuiditas akan menurunkan dividen payout ratio.



2. Kebutuhan dana untuk melunasi huatng

Semakin besar dana untuk melunasi hutang baik untuk obligasi hipotik 

di  dalam  tahun  tersebut  yang  diambilkan  dari  kas  maka  akan  berakibat 

menurunkan dividen payout ratio.

3. Tingkat ekspansi yang direncanakan

Semakin  tinggi  tingkat  ekspansi  yang  direncanakan  oleh  perusahaan 

berakibat  mengurangi  dividen  payout  ratio  karena  laba  yang  diperoleh 

diprioritaskan untuk penambahan aktiva dan sebaliknya.

4. Faktor pengawasan

Semakin terbukanya perusahaan akan semakin banyaknya pengawasan 

cenderung akan memperkuat modal sendiri sehingga mengakibatkan kenaikan 

dividen payout ratio dan sebaliknya.

5. Ketentuan-ketentuan dari pemerintah

Ketentuan-ketentuan  tersebut  yang  berkaitan  dengan  laba  perusahaan 

maupun  pembayaran  dividen  dapat  mempengaruhi  besarnya  dividen  payout  

ratio.

2.6 Dividen Payout Ratio

Dividen payout ratio mengukur proporsi laba bersih per satu lembar saham 

biasa yang dibayarkan dalam bentuk dividen, yang dihitung dengan formula 

sebagai berikut:

                                                          Dividen perlembar saham biasa

Dividend Payout Ratio     =                            

          Earning Per Share

Investor yang mengharapkan memperoleh capital gain akan lebih menyukai 

angka rasio ini yang rendah. Sebaliknya,  investor yang menyukai dividen, ingin 

angka  rasio  ini  yang  tinggi.  Banyak  perusahaan  yang  telah  memiliki  kebijakan 

dividen  yang  mantap  dean  tidak  menginginkan  terjadinya  fluktuasi  dividen 



(khususnya arah yang menurun),  karena hal  ini justru akan berpengaruh negatif 

terhadap harga saham.

2.7 Hubungan Kinerja Perusahaan Terhadap Pembagian Dividen

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan  keuangan  dalam  mengukur  kinerja  suatu  perusahaan.  Performa  suatu 

perusahaan  dapat  dilihat  melalui  laporan  keuangan  perusahaan  tersebut.  Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang 

telah dicapai perusahaan selama periode tertentu.

Kondisi  keuangan  suatu  perusahaan  dapat  diketahui  secara  mendalam 

dengan  cara  membaca,  membuat  analisa,  dan  mengintepretasikan  laporan 

keuangannya.  Analisis  rasio  keuangan  ini  mencoba  mengintepretasikan  kondisi 

keuangan  dari  hasil-hasil  operasi  perusahaan  dengan  melihat  hubungan  dari 

berbagai pos pada laporan keuangan. Angka rasio mempunyai  arti tertentu yang 

dapat menggambarkan baik buruknya kondisi keuangansuatu perusahaan, sehingga 

dapat dilihat kinerja perusahaan tersebut. 

Dalam  bentuk  rasio  keuangan  inilah  investor  bisa  mengetahui  kinerja 

perusahaan  yang  menerbitkan  saham.  Apabila  rasio  keuangannya  baik,  maka 

kinerja perusahaan tersebut baik serta  akan berdampak terhadap kenaikan harga 

saham dan dividen yang akan diterima oleh para investor.


