
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.      Laporan Keuangan

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  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.” 

Menurut Riahi-Belkaoui (2006:50) definisi akuntansi adalah:

“Aktivitas jasa, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, 
terutama  yang  bersifat  keuangan  tentang  entitas  ekonomik  yang 
diperkirakan bermanfaat dalam membuat keputusan-keputusan ekonomik, 
dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada.”

Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan data dan pengolahan data 

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  selagi  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya,  yang  mampu  memberikan 

gambaran secara layak tentang keadaaan keuangan serta hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan.



Laporan  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  keuangan  pimpinan 

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

hasil operasi perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan 

perusahaan yang pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan 

yang  mana  dapat  menggambarkan  performa  atau  kinerja  keuangan  dari 

perusahaan yang bersangkutan.

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar maka informasi 

tersebut  sangat  berguna  bagi  siapa  saja  untuk  mengambil  keputusan  tentang 

perusahaan yang dilaporkan tersebut.

Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  laporan  keuangan,  berikut  ini 

beberapa pendapat tentang laporan keuangan:

Menurut Kieso (2002:2):

“Laporan  keuangan  merupakan  sarana  pengkomunikasian  informasi 
keuangan  utama  kepada  pihak-pihak  diluar  korporasi  (perusahaan). 
Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi  dalam 
nilai  moneter.  Laporan  keuangan  (financial statement)  yang  sering 
ditampilkan  adalah:  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  arus  kas,  dan 
laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Keempat laporan tersebut 
dapat  digabungkan  untuk  melukiskan  status  keuangan  atau  kinerja 
organisasi.”

Menurut Riyanto (2001:327):

“Laporan  keuangan  adalah  ikhtisar  mengenai  keadaan  finansial  suatu 
perusahaan, di  mana neraca (balance sheet) mencerminkan nilai  aktiva, 
utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan laba-rugi 
(Income Statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu 
periode tertentu, yang biasanya meliputi periode satu tahun.”

Menurut Munawir (2004:2) pengertian laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 
atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”



Menurut Siegel yang dialihbahasakan oleh Kurdi (1999:185), menjelaskan 

bahwa:

“Laporan keuangan yang diperlukan adalah neraca, laporan laba rugi, dan 
laporan perubahan posisi keuangan. Ketiganya dapat digabungkan dengan 
laporan  pelengkap  untuk  melukiskan  status  keuangan  atau  kinerja 
organisasi.”

Menurut IAI (2007:2): 

“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.”

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk  menilai  prestasi  dan  kondisi  ekonomi  suatu  perusahaan.  Agar  dalam 

melakukan  analisis  dan  interpretasi  terhadap  laporan  keuangan  itu  hasilnya 

memuaskan,  perlu  adanya  konsistensi  penyajian  yaitu  keseragaman  bentuk 

laporan keuangan untuk dianalisis.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan  suatu  daftar  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  menginformasikan 

kondisi  keuangan pada periode tertentu,  yang terdiri  dari  neraca, laporan laba-

rugi, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan 

keuangan.

2.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut IAI (2007:2) meliputi:

1. Neraca

2. Laporan laba-rugi

3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan



Komponen-komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Neraca

Untuk  dapat  menggambarkan  posisi  keuangan  perusahaan  pada  saat 

tertentu,  neraca  mempunyai  tiga  unsur  laporan  keuangan,  yaitu  aktiva, 

kewajiban,  dan ekuitas.  Masing-masing unsur  ini  dapat  diklasifikasikan 

sebagai berikut:

1) Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat 

disubklasifikasi lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu:

(1) Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan 

akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus 

operasi normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, 

dan persekot biaya.

(2) Investasi jangka panjang, yaitu  penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi.

(3) Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki  substansi  (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi  normal  perusahaan (tidak dimaksudkan 

untuk  dijual)  dan  memberikan  manfaat  ekonomi  lebih  dari  satu 

tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gedung, kendaraan dan mesin, serta peralatan.

(4) Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi  fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  perusahaan  untuk  jangka 

waktu lebih dari satu tahun. termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva 

ini misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade 

name/trade  mark (merk/nama  dagang),  franchise dan  lisence 

(lisensi). 

(5) Aktiva  lain-lain,  yaitu  aktiva  yang  tidak  dapat  dimasukkan  ke 

dalam  salah  satu  dari  empat  sub-klasifikasi  tersebut,  misalnya 



beban ditangguhkan,  piutang  kepada  direksi,  deposito,  pinjaman 

karyawan.

2) Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat disub-

klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu:

(1) Kewajiban  lancar,  yaitu  kewajiban  yang  penyelesaiannya 

diharapkan  akan  mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber  daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

satu  tahun  atau  kurang  (atau  siklus  operasi  normal).  Termasuk 

dalam kategori kewajiban ini misalnya utang usaha, utang wesel, 

utang  gaji  dan  upah,  utang  pajak,  dan  utang  biaya  atau  beban 

lainnya yang belum dibayar.

(2) Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan  akan  mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber  daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

lebih  dari  satu  tahun.  Termasuk  dalam  kategori  kewajiban  ini 

misalnya utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit 

investasi.

(3) Kewajiban  lain-lain,  yaitu  kewajiban  yang  tidak  dapat 

dikategorikan  ke  dalam  salah  satu  sub-klasifikasi  kewajiban 

tersebut,  misalnya  utang  pada  direksi,  utang  pada  pemegang 

saham.

3) Ekuitas,  yaitu  merupakan  bagian  hak  pemilik  perusahaan  yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas 

ini  dapat  disub-klasifikasi  lebih  jauh  menjadi  dua  sub-klasifikasi, 

yaitu:

(1) Ekuitas  yang  berasal  dari  setoran  para  pemilik,  misalnya  modal 

saham (termasuk agio saham bila ada) dan

(2) Ekuitas  yang  berasal  dari  hasil  operasi,  yaitu  laba  yang  tidak 

dibagikan  kepada  para  pemilik,  misalnya  dalam bentuk  dividen 

(ditahan).  



2. Laporan laba rugi

Untuk dapat menggambarkan informasi  mengenai  potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba 

rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang dijelaskan 

sebagai berikut:

1) Penghasilan  (income)  yang  diartikan  sebagai  kenaikan  manfaat 

ekonomi  dalam  bentuk  pemasukan  atau  peningkatan  aktiva  atau 

penurunan  kewajiban  (yang  menyebabkan  kenaikan  ekuitas  selain 

yang  berasal  dari  kontribusi  pemilik)  perusahaan  selama  periode 

tertentu dapat disub-klasifikasikan menjadi:

(1) Pendapatan  (revenue),  yaitu  penghasilan  yang  timbul  dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

berbeda,  seperti  misalnya  penjualan  barang dagang,  penghasilan 

jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen,  royalties, dan 

sewa.

(2) Keuntungan  (gains),  yaitu  pos  lain  yang  memenuhi  definisi 

penghasilan  dan  mungkin  timbul  atau  tidak  dalam  pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang rutin misalnya  pos yang timbul dalam 

pengalihan  aktiva  lancar,  revaluasi  sekuritas,  kenaikan  jumlah 

aktiva jangka panjang.

2) Beban (expense), yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam  bentuk  arus  keluar,  penurunan  aktiva,  atau  kewajiban  (yang 

menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian 

kepada  pemilik)  perusahaan  selama  periode  tertentu  dapat  disub-

klasifikasikan menjadi:

(1) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa  (yang  biasanya  berbentuk  arus  keluar  atau  berkurangnya 

aktiva  seperti  kas,  persediaan,  aktiva  tetap),  yang  meliputi 

misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah, penyusutan.

(2) Kerugian,  yang  mencerminkan pos lain  yang memenuhi  definisi 

beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang 



jarang  terjadi,  seperti  misalnya  rugi  karena  bencana  kebakaran, 

banjir, atau pelepasan aktiva tidak lancar.

3. Laporan perubahan ekuitas

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1) Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan.

2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya  yang  berdasarkan  SAK  terkait  diakui  secara  langsung 

dalam ekuitas.

3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait.

4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

5) Saldo  akumulasi  rugi  dan  laba  pada  awal  dan  akhir  periode  serta 

perubahannya.

6) 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:

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting.



2) Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Informasi  tambahan  yang  tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Mengenai  tujuan pelaporan  keuangan dapat  kita  lihat  melalui  beberapa 

pendapat seperti yang ada dibawah ini:

Menurut  APB  Statement No.  4 (AICPA)  dalam  Harahap (2004b:126) 

menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan dengan membaginya menjadi:

1. Tujuan umum

Menyajikan  laporan  posisi  keuangan,  hasil  usaha  dan perubahan  posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang di terima.

2. Tujuan khusus

Memberikan  informasi  tentang  kekayaan,  kewajiban,  kekayaan  bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya 

yang relevan.

3. Tujuan kualitatif

Relevan,  dapat  di  mengerti,  dapat di  periksa,  netral,  tepat  waktu,  dapat 

dibandingkan dan lengkap.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, 

paragraf 12–14, IAI (2007:4):

“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.

Laporan  keuangan  yang  disusun  untuk  tujuan  ini  memenuhi 
kebutuhan  bersama  sebagian  besar  pemakai.  Namun  demikian  laporan 
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  karena  secara  umum 



menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak 
diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  apa  yang  telah  dilakukan 
manajemen  (stewardship),  atau  pertanggungjawaban  manajemen  atau 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai 
apa  yang  telah  dilakukan  atau  dipertanggungjawabkan,  manajemen 
berbuat  demikian  agar  mereka  dapat  membuat  keputusan  ekonomi, 
keputusan ini mungkin mencakup, keputusan untuk menahan dan menjual 
investasi  mereka  dalam  perusahaan,  atau  keputusan  untuk  mengangkat 
kembali atau mengganti manajemen.”

Ikatan Akuntan Indonesia (2007:4), mengemukakan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah meyediakan informasi yang menyangkut 
posisi  keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu 
perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam 
pengambilan keputusan.”

Informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahan  posisi 

keuangan  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mengevaluasi  atas  kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian 

dari  hasil  tersebut.  Posisi  keuangan perusahaan dipengaruhi  oleh  sumber  daya 

yang  dikendalikan,  struktur  keuangan,  likuiditas,  dan  solvabilitas  serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Informasi  kinerja  perusahaan,  terutama  profitabilitas  diperlukan  untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa  depan,  sehingga  dapat  memprediksi  kapasitas  perusahaan  dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Informasi  perubahan  posisi  keuangan  perusahaan  bermanfaat  untuk 

menilai  aktivitas, pendanaan dan operasi  perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai  kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

(dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan 

dalam memanfaatkan arus kas tersebut.



Selain  untuk  tujuan  tersebut,  laporan  keuangan  juga  menunjukkan  apa 

yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  merupakan  ciri  khas  yang 

membuat  informasi  dalam  laporan  keuangan  tersebut  berguna  bagi  para 

pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Karakteristik  kualitatif 

laporan keuangan menurut IAI (2007:SAK Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan par 24-42) adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam  laporan  keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini,  pemakai  diasumsikan memiliki  pengetahuan yang memadai 

tentang  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis,  akuntansi,  serta  kemauan  untuk 

mempelajari  informasi dengan ketekunan yang wajar.  Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar  bermanfaat,  informasi  harus  relevan  untuk  memenuhi  kebutuhan 

pemakai  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Informasi  memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi  peristiwa masa lalu, masa kini 

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

masa lalu. 

Peran  informasi  dalam  peramalan  (predictive)  dan  penegasan 

(confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan 

besarnya  aktiva  yang  dimiliki  bermanfaat  bagi  pemakai  ketika  mereka 

berusaha  meramalkan  kemampuan  perusahaan  dalam  memanfaatkan 



peluang  dan bereaksi  terhadap  situasi  yang  merugikan.  Informasi  yang 

sama  juga  berperan  dalam  memberikan  penegasan  (confirmatory  role) 

terhadap  prediksi  yang  lalu,  misalnya,  tentang  bagaimana  struktur 

keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi 

yang direncanakan. 

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan 

dan  hal-hal  lain  yang  langsung  menarik  perhatian  pemakai,  seperti 

pembayaran  dividen  dan  upah,  pergerakan  harga  sekuritas  dan 

kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  komitmennya  ketika  jatuh 

tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam 

bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan 

untuk  membuat  prediksi  dapat  ditingkatkan  dengan  menampilkan 

informasi  tentang  transaksi  dan  peristiwa  masa  lalu.  Misalnya,  nilai 

prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan 

atau  beban  yang  tidak  biasa,  abnormal  dan  jarang  terjadi  diungkapkan 

secara terpisah.

1) Materialitas

Relevansi  informasi  dipengaruhi  oleh  hakekat  dan  materialitasnya. 

Dalam  beberapa  kasus,  hakekat  informasi  saja  sudah  cukup  untuk 

menentukan  relevansinya.  Misalnya,  pelaporan  suatu  segmen  baru 

dapat  mempengaruhi  penilaian  risiko  dan  peluang  yang  dihadapi 

perusahaan  tanpa  mempertimbangkan  materialitas  dari  hasil  yang 

dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus 

lain,  baik hakekat  maupun materialitas  dipandang penting,  misalnya 

jumlah  serta  kategori  persediaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan 

perusahaan.

Informasi  dipandang  material  kalau  kelalaian  untuk  mencantumkan 

atau  kesalahan  dalam  mencatat  informasi  tersebut  dapat 

mempengaruhi  keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 



laporan  keuangan.  Materialitas  tergantung  pada  besarnya  pos  atau 

kesalahan  yang  dinilai  sesuai  dengan  situasi  khusus  dari  kelalaian 

dalam  mencantumkan  (omission)  atau  kesalahan  dalam  mencatat 

(misstatement).  Karenanya,  materialitas  lebih  merupakan  suatu 

ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif 

pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

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

memiliki  kualitas  keandalan  jika  bebas  dari  pengertian  menyesatkan, 

kesalahan material,  dan dapat diandalkan pemakainya  sebagai penyajian 

yang  tulus  atau  jujur  (faithful  representation) dari  yang  seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Informasi  mungkin  relevan  tetapi  jika  hakekat  atau  penyajiannya  tidak 

dapat  diandalkan  maka  penggunaan  informasi  tersebut  secara  potensial 

dapat  menyesatkan.  Misalnya,  jika  keabsahan  dan jumlah  tuntutan  atas 

kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin 

tidak  tepat  bagi  perusahaan  untuk  mengakui  jumlah  seluruh  tuntutan 

tersebut  dalam neraca,  meskipun  mungkin  tepat  untuk  mengungkapkan 

jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

1) 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. Jadi, misalnya, neraca 

harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal 

pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian 

yang dianggap kurang jujur  dari  apa yang seharusnya  digambarkan. 

Hal  tersebut  bukan  disebabkan  karena  kesengajaan  untuk 

menyesatkan,  tetapi  lebih  merupakan  kesulitan yang  melekat  dalam 



mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, 

atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian 

yang  sesuai  dengan  makna  transaksi  dan  peristiwa  tersebut.  Dalam 

kasus  tertentu,  pengukuran dampak keuangan dari  suatu  pos  sangat 

tidak  pasti  sehingga  perusahaan  pada  umumnya  tidak  mengakuinya 

dalam  laporan  keuangan.  Misalnya,  meskipun  dalam  kegiatan 

usahanya  perusahaan  dapat  menghasilkan  goodwill,  tetapi  lazimnya 

sulit  untuk  mengidentifikasi  atau  mengukur  goodwill secara  andal. 

Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap 

relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan 

pengakuan dan pengukurannya.

2) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut 

perlu  dicatat  dan  disajikan  sesuai  dengan  substansi  dan  realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau 

peristiwa  lain  tidak  selalu  konsisten  dengan  apa  yang  tampak  dari 

bentuk  hukum.  Misalnya,  suatu  perusahaan  mungkin  menjual  suatu 

aktiva  kepada  pihak  lain  dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga 

dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut 

hukum  ke  pihak  tersebut;  namun  demikian,  mungkin  terdapat 

persetujuaan  yang  memastikan  bahwa  perusahaan  dapat  terus 

menikmati  manfaat  ekonomi  masa  depan  yang  diwujudkan  dalam 

bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti  itu, pelaporan penjualan tidak 

menyajikan  dengan  jujur  transaksi  yang  dicatat  (jika  sesungguhnya 

memang ada transaksi).

3) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh 

ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa 



pihak,  sementara  hal  tersebut  akan  merugikan  pihak  lain  yang 

mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4) Pertimbangan Sehat

Penyusun  laporan  keuangan  adakalanya  menghadapi  ketidakpastian 

peristiwa  dan  keadaan  tertentu,  seperti  ketertagihan  piutang  yang 

diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan 

atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam 

itu  diakui  dengan  mengungkapkan  hakekat  serta  tingkatnya  dan 

dengan  menggunakan  pertimbangan  sehat  (prudence)  dalam 

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur 

kehati-hatian  pada  saat  melakukan  prakiraan  dalam  kondisi 

ketidakpastian,  sehingga  aktiva  atau  penghasilan  tidak  dinyatakan 

terlalu  tinggi  dan  kewajiban  atau  beban  tidak  dinyatakan  terlalu 

rendah.  Namun  demikian  penggunaan  pertimbangan  sehat  tidak 

memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau 

penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau 

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban 

yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan 

karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

5) Kelengkapan

Agar  dapat  diandalkan,  informasi  dalam  laporan  keuangan  harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan  (omission)  mengakibatkan  informasi  menjadi  tidak 

benar  atau  menyesatkan  dan  karena  itu  tidak  dapat  diandalkan  dan 

tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai  harus  dapat  memperbandingkan  laporan  keuangan  perusahaan 

antar  periode  untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  (trend)  posisi  dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 



serta  perubahan  posisi  keuangan  secara  relatif.  Oleh  karena  itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain  yang  serupa  harus  dilakukan  secara  konsisten  untuk  perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda.

Implikasi  penting  dari  karakteristik  kualitatif  dapat  diperbandingkan 

adalah  bahwa  pemakai  harus  mendapat  informasi  tentang  kebijakan 

akuntansi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan 

perubahan  kebijakan  serta  pengaruh  perubahan  tersebut.  Para  pemakai 

harus  dimungkinkan  untuk  dapat  mengidentifikasi  perbedaan  kebijakan 

akuntansi  yang  diberlakukan  untuk  transaksi  serta  peristiwa  lain  yang 

sama dalam sebuah perusahaan dari  satu periode ke periode dan dalam 

perusahaan  yang  berbeda.  Ketaatan  pada  standar  akuntansi  keuangan, 

termasuk  pengungkapan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  oleh 

perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman 

semata-mata  dan  tidak  seharusnya  menjadi  hambatan  dalam 

memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan 

tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan 

karakteristik  kualitatif  relevansi  dan  keandalan.  Perusahaan  juga  tidak 

perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain 

yang lebih relevan dan lebih andal.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan  posisi  keuangan  antar  periode,  maka  perusahaan  perlu 

menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.5 Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap  perusahaan  atau  disebut  juga  dengan  business  stakeholders yaitu 

meliputi  investor  sekarang dan investor  potensial,  pemberi  pinjaman,  pemasok 



dan kreditor usaha lainnya,  shareholders, pelanggan, pemerintah serta lembaga-

lembaganya, karyawan, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 

Pemakai laporan keuangan menurut Prastowo (2002:4) meliputi :

1. Investor

Penanam modal  berisiko  dan  penasihat  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. Kreditor (pemberi pinjaman)

Pemberi  pinjaman  tertarik  dengan  informasi  keuangan  yang 

memungkinkan  mereka  untuk  memutuskan  apakah  pinjaman  serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Pemasok dan kreditor 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. 

4. Shareholder’s (para pemegang saham)

Para  pemegang  saham  berkepentingan  dengan  informasi  mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh,  dan 

penambahan modal untuk business plan selanjutnya.  

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  dibawah  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. 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.

8. 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.

2.1.6    Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara data 

keuangan  atau  aktivitas  suatu  perusahaan  dengan  pihak-pihak  yang 

berkepentingan, oleh karena itu akuntansi dinamakan bahasa bisnis. Bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu sangatlah penting 

untuk  mengetahui  kondisi  dan  perkembangan  keuangan  perusahaan  tersebut. 

Informasi  ini  bisa  diperoleh  melalui  laporan  keuangan  perusahaan  yang 

bersangkutan,  yang  merupakan  produk  dari  sistem  akuntansi  sebagai  realisasi 

fungsinya sebagai  penyedia  jasa  informasi  keuangan yang relevan bagi  pihak-

pihak yang berkepentingan.



Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern adalah pihak yang berada 

di  dalam  perusahaan,  seperti  pemilik  perusahaan,  para  manajer,  dan  lainnya. 

Sedangkan  pihak  ekstern  adalah  pihak  yang  berada  diluar  perusahaan  tetapi 

memiliki  hubungan  dengan  perusahaan,  seperti  investor,  kreditur,  bankir  dan 

pemerintah.

Laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  sangat  penting  untuk 

mendapatkan informasi (balance sheet), daftar yang telah menggambarkan hasil-

hasil yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu (income statement), 

dengan mengetahui  hal  tersebut  pimpinan dapat  menyusun  rencana yang  lebih 

baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijakan yang lebih 

tepat.

Bagi manajemen yang paling penting adalah mencapai  laba bersih atau 

laba operasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya,  cara 

kerja yang lebih efisien dan efektif, serta perusahaan harus mempunyai rencana 

yang  lebih baik  dari  sebelumnya,  baik di  bidang keuangan maupun di  bidang 

operasionalnya.  Selain  itu,  laporan  keuangan  juga  merupakan  alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada pimpinan atas  kepercayaan yang telah 

diberikan kepadanya.

Adapun manfaat  laporan keuangan bagi  manajemen (Munawir,  2004:3) 

adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.

2. Untuk menentukan atau 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-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.

Mendapatkan modal baru bila perusahaan akan memperluas usahanya baik 

berupa kredit bank maupun dari para calon investor, sehubungan atas penilaian 



yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut apabila tingkat rentabilitasnya 

memuaskan.

2.1.7    Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan  keuangan  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan 

pihak-pihak tertentu saja.  Agar laporan keuangan lebih bermanfaat  bagi pihak-

pihak tertentu yang berkepentingan maka harus dilakukan analisis dan interpretasi 

terlebih  dahulu.  Interprestasi  laporan  keuangan adalah  menghubungkan angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya dengan 

keputusan usaha yang akan diambil, dari hubungan ini dapat dilakukan penilaian 

terhadap perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk 

pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan  dipersiapkan  atau  dibuat  dengan 

maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress  report) 

secara periodik  yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan.  Menurut 

Munawir (2004:6) laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan 

sebagai  suatu  progress  report laporan  keuangan  terdiri  dari  data-data  yang 

merupakan hasil dari suatu kombinasi antara:

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact)

Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti 

jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan 

di  bank,  jumlah  piutang,  persediaan  barang  dagangan,  hutang  maupun 

aktiva  tetap  yang  dimiliki  perusahaan.  Pencatatan  dari  pos-pos  ini 

berdasarkan  catatan  historis  dari  peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi 

pada masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos 

tersebut dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut 

(at  original  cost).  Dengan sifat  current  market  value atau  replacement  

value, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari 

suatu perusahaan dalam kondisi perekonomian yang paling akhir, karena 

segala sesuatunya sifatnya historis. Sehingga mungkin terdapat beberapa 

hal  yang  dapat  membawa  akibat  terhadap  posisi  keuangan  perusahaan 



tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi atau tidak muncul dalam laporan 

keuangan.

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (accounting convention 

and postulate)

Data  dicatat  berdasarkan  pada  prosedur  maupun  anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi  yang lazim (General 

Accepted  Accounting  Principles).  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan 

memudahkan pencatatan (expediensi) atau untuk keseragaman. Disamping 

itu  didalam  akuntansi  juga  digunakan  prinsip  atau  anggapan-anggapan 

yang  melengkapi  konvensi-konvensi  atau  kebiasaan  yang  digunakan 

antara lain adalah:

1) Bahwa  perusahaan  akan  tetap  berjalan  sebagai  suatu  yang  going 

concern atau  kontinuitas  usaha.  Konsep  ini  menganggap  bahwa 

perusahaan akan berjalan terus, konsekuensinya bahwa jumlah-jumlah 

yang tercantum dalam laporan merupakan nilai-nilai untuk perusahaan 

yang masih berjalan yang didasarkan pada nilai atau harga pada saat 

terjadinya peristiwa.

2) Daya beli dari uang dianggap tetap, stabil atau konstan, walaupun hal 

ini bertentangan dengan kenyataan namun akuntansi mencatat semua 

transaksi atau peristiwa dalam jumlah uangnya dan tidak mengadakan 

perbedaan  antara  nilai-nilai  dari  berbagai  tahun.  Anggapan,  prinsip 

atau  konsep-konsep  lain  yang  pada  dasarnya  untuk  expediensi atau 

mempermudah  pelaksanaan  pencatatan  akuntansi,  misalnya  konsep 

konservatif,  konsep  biaya  unit  pengukur,  konsistensi  dan  lain 

sebagainya.

3. Pendapat pribadi (personal judgement).

Pencatatan transaksi  telah diatur  oleh konvensi-konvensi  atau dalil-dalil 

dasar yang sudah ditetapkan menjadi standar praktek pembukuan, namun 

penggunaan dari  konvensi-konvensi  dan dalil  dasar tergantung daripada 

akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Judgement atau 

pendapat  pribadi  tergantung  kepada  kemampuan  atau  integritas 



pembuatnya  yang  dikombinasikan  dengan  fakta  yang  tercatat  dan 

kebiasaan  serta  dalil-dalil  dasar  akuntansi  yang  telah  disetujui  akan 

digunakan didalam beberapa hal.

Suatu hal yang penting yaitu bahwa baik prosedur, anggapan-anggapan, 

kebiasaan-kebiasaan  maupun  pendapat  pribadi  yang  telah  digunakan 

haruslah  dipertahankan  secara  terus-menerus  atau  secara  konsisten  dari 

tahun ke tahun. Namun tidak berarti bahwa prosedur, kebiasaan maupun 

pendapat  pribadi  yang  digunakan  tidak  dapat  diubah.  Jika  manajemen 

hendak mengubah prosedur, kebiasaan atau pendapat pribadi yang telah 

dipakai,  harus dijelaskan didalam laporan keuangannya  sehingga pihak-

pihak  yang  menggunakan  laporan  keuangan  dapat  mengetahui  dengan 

jelas dasar mana yang sesungguhnya digunakan dalam laporan keuangan. 

Sehingga  laporan  keuangan  yang  dibuat  secara  periodik  dapat 

diperbandingkan  dan  pengambilan  keputusan  oleh  pemakai  laporan 

keuangan tidak akan sesat.

Dengan memperhatikan  sifat-sifat  laporan keuangan diatas,  maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan mempunyai keterbatasan antara lain 

(Munawir, 2004:9):

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat  antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final.  Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam interim report ini 

terdapat pendapat pribadi (personal judgement) yang telah dilakukan oleh 

akuntan atau manajemen yang bersangkutan.

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat  pasti  dan tepat,  tetapi  sebenarnya  dasar penyusunannya  dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan 

dibuat  berdasarkan  konsep  going  concern atau  anggapan  bahwa 

perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan 



nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan 

terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu, 

angka dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) 

yang  belum  tentu  sama  dengan  harga  pasar  sekarang  maupun  nilai 

gantinya.

3. Laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  hasil  pencatatan  transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal lalu, dimana 

daya  beli  (purchasing  power)  uang  tersebut  semakin  menurun, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 

mencerminkan  unit  yang  dijual  semakin  besar,  mungkin  kenaikan 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan  tingkat  harga-harga.  Jadi  suatu  analisis  dengan 

memperbandingkan  data  beberapa  tahun  tanpa  membuat  penyesuaian 

terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru 

(misleading).

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi  posisi  atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

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 



pertimbangan  mengenai  potensi  keberhasilan  dasar  pertimbangan  mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang.

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan.  Menurut  Harahap (2004a:189) pengertian analisis  laporan keuangan 

adalah:

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 
bagian unit terkecil”
“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 
ekuitas, laporan arus kas (dana).”

Jika  kedua  pengertian  tersebut  digabungkan,  maka  pengertian  analisis 

laporan keuangan menurut Harahap (2004a:190) adalah:

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

Adapun  pengertian  analisis  laporan  keuangan  menurut  Wild  (2005:3) 

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  yang  sangat  berguna  dalam 
proses pengambilan keputusan.”

Analisis  laporan keuangan dapat  memaksimalkan informasi  yang relatif 

sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis akan dapat 

membongkar inkonsistensi dari suatu laporan keuangan. Laporan keuangan bisa 

saja menyembunyikan suatu informasi yang salah, tapi dengan analisis laporan 

keuangan kesalahan tersebut dapat diketahui, karena akuntansi memiliki disiplin 

ilmu yang bersifat obyektif dan ilmiah. Hasil dari analisis laporan keuangan dapat 

menghilangkan  situasi  duga-menduga,  ketidakpastian,  intuisi,  pertimbangan 

pribadi, dan sebagainya.



2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  penting  untuk  memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

cukup  penting  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Terdapat  kesenjangan 

antara  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dan  informasi  yang 

dibutuhkan  oleh  para  pemakai.  Laporan  keuangan  menyajikan  informasi 

mengenai  apa  yang  telah  terjadi,  sementara  para  pemakai  laporan  keuangan 

membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang. 

Untuk  memecahkan  kesenjangan  kebutuhan  informasi  inilah  diperlukan  suatu 

analisis  terhadap  laporan  keuangan,  terutama  dalam  memprediksi  apa  yang 

mungkin akan terjadi dimasa datang.

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Menurut Harahap (2004a:195), 

secara  lengkap  kegunaan  analisis  laporan  keuangan  ini  dapat  dikemukakan 

sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas. Lebih dalam daripada yang 

terdapat pada laporan keuangan biasa.

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata  (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan 

(implicit).

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

4. Dapat  membongkar  hal-hal  yang  bersifat  tidak  konsisten  dalam 

hubungannya  dengan  suatu  laporan  keuangan  baik  dikaitkan  dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan.

5. Mengetahui  sifat-sifat  hubungan yang  akhirnya  dapat  model-model  dan 

teori-teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating).

6. Dapat  memberikan  informasi  yang  diinginkan  oleh  para  pengambil 

keputusan.  Dengan  perkataan  lain,  apa  yang  dimaksudkan  dari  suatu 



laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara 

lain:

1) Dapat menilai prestasi perusahaan

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan

3) Dapat  menilai  kondisi  keuangan  masa  lalu  dan masa  sekarang  dari 

aspek waktu tertentu:

(1) Posisi keuangan (aset, neraca, dan modal)

(2) Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya)

(3) Likuiditas

(4) Solvabilitas

(5) Aktivitas

(6) Rentabilitas dan profitabilitas

(7) Indikator pasar modal

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu

5) Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana

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

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

8. Dapat  membandingkan  situasi  perusahaan  dengan  periode  sebelumnya 

atau standar industri normal atau standar ideal.

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.

10. Dapat memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan dimasa 

yang akan datang.

Analisis  laporan  keuangan  mencakup  pengaplikasian  berbagai  alat  dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk emperoleh 

ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti  dan berguna dalam proses 

pengambilan  keputusan.  Dengan  demikin  fungsi  yang  pertama  dan  paling 

terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi 

informasi.



Dari pandangan lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein 

dalam Harahap (2004a:197) adalah sebagai berikut:

1) Screening

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger

2) Forecasting

Analisis  ini  digunakan  untuk  meramalkan  kondisi  keuangan  suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang.

3) Diagnosis

Analisis  dimaksudkan untuk melihat  kemungkinan  adanya  masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain.

4) Evaluation

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, dan 

efisisensi.

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, 

dan  dalam  hubungan  satu  pos  dengan  pos  lain  akan  dapat  menjadi  indikator 

tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan.

2.2.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  menurut  Prastowo  (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 



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. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan 

dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

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).

2.2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut  Prastowo (2002:54),  secara  umum  metode  analisis  laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Metode analisis horizontal (dinamis)

Metode  analisis  horizontal  (dinamis)  adalah  metode  analisis  yang 

dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 



Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke 

tahun (periode).

2. Metode analisis vertikal (statis)

Metode analisis  vertikal  (statis)  adalah  metode  analisis  yang  dilakukan 

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

yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada 

laporan keuangan yang sama pada tahun (periode) yang sama. Oleh karena 

membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan 

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

karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) sama.

Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (2004:36) ada delapan, yaitu:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

Metode atau teknik  analisis  ini  dilakukan dengan cara  membandingkan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan:

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.

2. Trend Percentage Analysis

Metode  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  tendensi  daripada  keadaan 

keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun.



3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis)
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.

8. 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.



2.2.5 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Dikemukakan  oleh  Harahap  (2004a:201),  kelemahan  analisis  laporan 

keuangan antara lain:

1. Analisis  laporan  keuangan  didasarkan  pada  laporan  keuangan,  oleh 

karenanya  harus  selalu  diingat  kelemahan  dari  laporan  keuangan  agar 

kesimpulan dari analisis tidak salah.

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

suatu  laporan  keuangan  tidak  cukup  hanya  dari  angka-angka  laporan 

keuangan,  tetapi  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 dapat 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:

1) Prinsip akuntansi

2) Size atau ukuran perusahaan

3) Jenis industri

4) Periode laporan

5) Laporan individual atau laporan konsolidasi

6) Motif perusahaan apakah profit motive atau non profit motive

2) Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing 

perlu  mendapat  perhatian  tersendiri  karena  perbedaan  bisa  saja  timbul 

karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi.

2.3 Ketepatan Waktu Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Ketepatan Waktu

Berikut terdapat beberapa pengertian mengenai ketepatan waktu:

Menurut  IAI (2007:SAK  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian 

Laporan Keuangan par 43):



“Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka 
informasi  yang  dihasilkan  akan  kehilangan  relevansinya.  Manajemen 
mungkin  perlu  menyeimbangkan  manfaat  relatif  antara  pelaporan  tepat 
waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat 
waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau 
peristiwa  lainnya  diketahui,  sehingga  mengurangi  keandalan  informasi. 
Sebaliknya,  jika  pelaporan  ditunda  sampai  seluruh  aspek  diketahui, 
informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat 
bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara 
relevansi  dan  keandalan,  kebutuhan  pengambil  keputusan  merupakan 
pertimbangan yang menentukan.”

Hanafi (2003:35) mengungkapkan bahwa:

“Ketepatan  waktu  penyajian  laporan  keuangan  merupakan  hal  penting 
yang  harus  diperhatikan  oleh  suatu  perusahaan.  Apabila  penyelesaian 
penyajian  laporan  keuangan  terlambat  atau  tidak  diperoleh  saat 
dibutuhkan,  maka  relevansi  dan  manfaat  laporan  keuangan  untuk 
pengambilan keputusan akan berkurang.”

Sedangkan  menurut  Hendriksen  (2000:145)  mengenai  ketepatan  waktu 

yaitu:

“Informasi  tidak  dapat  relevan  jika  tidak  tepat  waktu,  informasi  harus 
tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk 
mempengaruhi  keputusan.  Ketepatan  waktu  tidak  menjamin  relevansi, 
tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, 
ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. 
Akumulasi,  peringkasan,  dan  penyajian  selanjutnya  informasi  akuntansi 
harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi 
sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa 
laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur  untuk 
memperlihatkan  perubahan  keadaan  perusahaan  yang  pada  gilirannya 
mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.”

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada 

investor  atas  kondisi  keuangan  emiten  dan  dalam  rangka  mengikuti 

perkembangan pasar modal global maka Bapepam mengeluarkan Keputusan No. 

36/PM/2003 untuk menyempurnakan Lampiran Keputusan X.K.2. atas Keputusan 

No.  80/PM/1996  tentang  kewajiban  penyampaian  laporan  keuangan  berkala. 

Keputusan  tersebut  mempercepat  jeda  pelaporan  (reporting  lag)  penyampaian 

laporan keuangan emiten kepada publik dan Bapepam mulai akhir tahun fiskal 



2003. Bahwa Peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 

mewajibkan kepada setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan 

laporan  keuangan  tengah  tahunan  dan  laporan  keuangan  tahunan.  Laporan 

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

arus kas, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 

jenis industrinya, dan catatan laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan 

berkala diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan  keuangan  tahunan  harus  disertai  dengan  laporan  auditor 

indepeden dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya  pada  akhir  bulan  ketiga  setelah  tanggal  laporan 

keuangan tahunan.

2. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam 

jangka waktu sebagai berikut:

1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan 

keuangan  tengah  tahunan,  jika  tidak  disertai  laporan  auditor 

indepeden;

2) Selambat-lambatnya  pada akhir bulan kedua setelah tanggal  laporan 

keuangan  tengah  tahunan,  jika  disertai  laporan  auditor  indepeden 

dalam rangka penelaahan terbatas;

3) Selambat-lambatnya  pada akhir bulan ketiga setelah tanggal  laporan 

keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan auditor indepeden yang 

memberikan  pendapat  tentang  kewajaran  laporan  keuangan  secara 

keseluruhan

2.3.2 Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan

Keterlambatan penyelesaian dapat disebabkan karena perusahaan berusaha 

untuk  mengumpulkan  informasi  yang  banyak  untuk  menjamin  keandalan  dari 

laporan  keuangan  (IAI,  2007:SAK  kerangka  dasar  par  43).  Dapat  dikatakan 

bahwa perusahaan dalam membuat laporan keuangan mempertimbangkan  trade 

off antara relevansi  dan keandalan (reliabilitas)  dari  laporan keuangan tersebut 



(Kieso et al., 2002:51). Owusu-Ansah, dalam penelitian oleh Wirakusuma (2004), 

mengungkapkan  bahwa  penyelesaian  penyajian  laporan  keuangan  juga  dapat 

dipengaruhi  faktor-faktor  spesifik  perusahaan.  Sedangkan  menurut  Dyer  dan 

McHugh,  dalam  penelitian  Bandi  dan  Tri  Hananto  (2002),  ada  tiga  kriteria 

keterlambatan, yaitu :

1. Keterlambatan audit (auditors report lag) yaitu interval jumlah hari antara 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

2. Keterlambatan pelaporan (reporting lag) yaitu interval jumlah hari antara 

tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh BEJ.

3. Keterlambatan total  (total  lag) yaitu  interval  jumlah hari  antara tanggal 

periode  laporan  keuangan  sampai  tanggal  laporan  dipublikasikan  oleh 

bursa. 

Dyer  dan  McHugh  (1975)  dalam  penelitian  Jaswadi  (2004:298), 

melakukan penelitian atas atribut  perusahaan yang mentaati  dan tidak mentaati 

regulasi atas ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pada bursa 

efek  The  Australian  Stock  Exchange  –  Sidney  Stock  Exchange menjelaskan 

adanya  reporting delays.  Berikut gambar yang menjelaskan aktivitas pelaporan 

yang mempengaruhi reporting lags.

Gambar 2.1

Diagram Komposisi atas Reporting Lags

A = 34 B = 44 C = 13 D = 23

                                                                                   *
      
     0                               30                           60                       90                120 days
* release of preliminary final statement



Sub – Lags                                    Mean (days)   95% Confidential Level     Major Component

(iii)   90% availability lag                     34                       ±  4                           (A)

(iv)   Audit report submission lag         78                       ±  7                           (A+B)

(i)     Preliminary lag                             81                      ±  7

(ii)    Auditor signature lag                   91                       ±  6                           (A+B+C)

(v)    Printing lag                                114                       ±  9                           (A+B+C+D)

Total lag                                                                          ±  8

Sumber: Dyer dan McHugh (1975)

2.4 Ukuran Perusahaan

Pada dasarnya,  ukuran  perusahaan adalah pengelompokkan perusahaan-

perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya adalah perusahaan besar, 

perusahaan  sedang  dan  perusahaan  kecil.  Sedangkan  perusahaan  di  bidang 

industri  dikelompokkan berdasarkan pada jumlah tenaga kerja,  nilai  aset,  nilai 

bersih, kekayaan dan tingkat penjualan.

2.4.1 Pengertian ukuran perusahaan

Menurut Soetedjo (2006:79), pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

“Besar kecilnya perusahaan dapat diukur berdasarkan total penjualan, total 
nilai buku aset, nilai bersih kekayaan, dan jumlah tenaga kerja. Lamanya 
waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 
hingga diterbitkannya  laporan  audit  akan semakin  lama apabila  ukuran 
perusahaan yang laporan keuangannya diaudit semakin besar atau semakin 
luas.”

Menurut Saleh (2004):

“Ukuran perusahaan dapat  menunjukkan seberapa besar  informasi  yang 
terdapat  di  dalamnya,  sekaligus  mencerminkan  kesadaran  dari  pihak 
manajemen  mengenai  pentingnya  informasi,  baik  bagi  pihak  eksternal 
perusahaan  maupun  pihak  internal  perusahaan.  Perusahaan  besar 
cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu daripada 
perusahaan kecil.” 



Sedangkan menurut  Riyanto (1999:313) tentang ukuran perusahaan yaitu:

“ukuran perusahaan adalah besar  kecilnya  perusahaan dilihat  dari  besar 

nilai equity, nilai penjualan atau nilai total aktiva.”

 

Semakin  besar  ukuran  perusahaan,  makin  banyak  informasi  yang 

terkandung di dalam perusahaan, dan semakin besar pula tekanan untuk mengolah 

informasi  tersebut,  sehingga  pihak  manajemen  perusahaan  akan  memiliki 

kesadaran  yang  lebih  tinggi  mengenai  pentingnya  infomasi,  dalam 

mempertahankan  eksistensi  perusahaan.  Semakin  tinggi  kesadaran  manajemen 

mengenai  pentingnya  informasi  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  akan 

membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu.

2.5 Profitabilitas

2.5.1 Pengertian profit atau laba

Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha atau 

perusahaan. Keinginan untuk memperoleh laba adalah tujuan utama dari  setiap 

perusahaan, banyak literatur yang membahas mengenai laba diantaranya adalah

Menurut Wild dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” (2005:407) 

yakni:

 “Laba sebagai kelebihan pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh 

perusahaan setelah dikurangi beban atau kerugian, karena perusahaan telah 

melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain.”

Menurut Kieso “Intermediate Accounting” (2002:153):

“Laba  adalah  perubahan  suatu  ekuitas  dalam  suatu  periode  setelah 

disesuaikan dengan modal (misalnya investasi oleh pemilik) atau distribusi 

modal (misalnya dividen) yang melebihi investasi.”

Menurut konsep ini, jumlah keuangan aktiva bersih suatu perusahaan pada 

akhir  periode  lebih  besar  dari  pada  jumlah  keuangan aktiva  bersih  pada  awal 



periode sesudah memperhitungkan pengaruh transaksi-transaksi  yang dilakukan 

dalam suatu badan usaha atau perusahaan. 

Menurut Anthony dalam “Sistem Pengendalian Manajemen” (2003:204), 

mengemukakan bahwa:

     “Laba adalah keterangan-keterangan yang digunakan sebagai salah satu 

indikator  yang  luas  daripada  indikator  lainnya  untuk mengukur  kinerja 

manajer puncak atau manajer unit-unit bisnis.”

Jelas bahwa menurut pendapat di atas, laba dapat dijadikan sebagai ukuran 

dimana kebanyakan manajer puncak ataupun manajer unit-unit bisnis mengambil 

keputusan  yang  meliputi  usulan  untuk  menambah  biaya  pada  kegiatan  bisnis 

dengan harapan mendapat laba yang baik, hal ini dapat dilihat dari pendapatan 

penjualan.  keputusan-keputusan  itu  harus  meliputi  manfaat  dari  biaya  dan 

pendapatan.  Manajer  harus  selalu  memperoleh  informasi  yang  relevan  untuk 

membuat keputusan oleh pendapat ini sebenarnya wajar saja, dikarenakan tujuan 

utama  dari  didirikannya  perusahaan  untuk  memperoleh  laba  sebesar-besarnya 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena laba dari suatu perusahaan 

atau unit usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang 

tepat  untuk mengukur prestasi  dari  pimpinan dan manajemen perusahaan,  atau 

dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu perusahaan secara garis besar 

dilihat dari laba (profit) yang di peroleh.

Walaupun tidak semua dari perusahaan atau organisasi menjadikan laba 

sebagai tujuan utamanya, tetapi tidak dapat dipungkiri pada organisasi non-profit 

juga  laba  di  perlukan  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  organisasi 

tersebut.  Untuk  perusahaan  yang  bertujuan  memaksimumkan  laba,  laba  dapat 

menjamin  eksistensi  perusahaan  baik  dalam  operasional  maupun  kemampuan 

untuk memberikan deviden yang memuaskan kepada para pemegang saham.

2.5.2 Konsep laba

Laba merupakan pos yang penting dan paling dasar dari ikhtisar keuangan 

yang memiliki beberapa kegunaan. Dalam berbagai konteks laba pada umumnya 



dipandang  sebagai  dasar  bagi  perpajakan,  penentuan  kebijakan,  pembayaran 

dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan (decision making), dan unsur 

prediksi.

Laba dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan atau keuntungan yang 

diterima  perusahaan,  karena  perusahaan  telah  melakukan  pengorbanan  untuk 

kepentingan  pihak  lain.  Pengukuran  pendapatan  dapat  dilakukan  dengan  cara 

menghitung  pertumbahan  net  assets  pada  dua  periode akuntansi  yang  berbeda 

kemudian dinilai perubahannya, cara lain yaitu menghitung perbandingan antara 

pendapatan  yang  diperoleh  dengan  biaya  yang  dipakai  untuk  menghasilkan 

pendapatan  tersebut  dalam periode akuntansi.  Menurut  Hendriksen  (2000:329) 

konsep laba terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut ini:

1. Tingkat struktural atau sintaksis.

      Pengertian laba akuntansi yaitu selisih antara pendapatan yang diakui 

dengan  biaya  yang  telah  dikeluarkan.  Ada  dua  pendekatan  dalam 

pengukurannya adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan transaksi (transaction approach)

Dalam  pendekatan  ini  laba  dianggap  timbul  karena  adanya  suatu 

transaksi atau hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan 

nilai  aktiva  atau  hutang  perusahaan,  dalam  arti  transaksi-transaksi 

ekstern sesuai dengan konsep realisasi pada saat penjualan dan konsep 

laba.

2) Pendekatan aktivitas (activity approach)

Menurut  pendekatan  ini,  laba  timbul  karena  adanya  aktivitas 

atauperistiwa-peristiwa  tertentu  yang  telah  terjadi  dan  bukan  suatu 

transaksi dengan berorientasi konsep pada dunia nyata.

2. Tingkat semantik atau interpretatif.

      Konsep laba akuntansi dalam tingkat ini menunjukan dua hal, yaitu:

1) Menyangkut perubahan dalam meningkatkan kemakmuran yang harus 

ditunjukan  langsung  pada  keberhasilan  perusahaan  dalam 

menggunakan dananya dari suatu aktivitas perusahaan untuk mencapai 

kas maksimum yang melebihi kas yang telah dikeluarkan.



2) Memaksimumkan laba berdasarkan kondisi khusus dari struktur pasar, 

permintaan produk dan biaya masukan di dalam pengeluaran efisiensi 

laba komprehensif.

3. Tingkat pragmatik (behavioral).

Tingkat pengukuran ini bertolak dari adanya kaitan antara informasi yang 

disajikan  kepada  para  pemakai  informasi  dengan  perilakunya,  yaitu 

dengan  menilai  akibat-akibat  dari  segi  ekonomi  maupun  psikologi 

terhadap  berbagai  alternatif.  Prosuder-prosedur  akuntansi  dan  media 

laporan dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan laba sebagai 

alat prediksi.

2.5.3 Jenis-jenis Laba dan Perhitungan Laba

Menurut  Stice  “Intermediate  Accounting”  (2004:241),  jenis-jenis  laba 

dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi terdiri  dari  beberapa jenis, yaitu 

sebagai berikut:

1. Laba kotor.

      Yang dimaksud dengan laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan 

dengan harga pokok persediaan.

2. Laba operasional.

      Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk rencana-

rencana  kecuali  ada  perubahan-perubahan  besar  dalam  ekonomi  yang 

dapat  diharapkan akan dicapai  setiap tahun.  Oleh karena itu,  angka ini 

menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal.

3. Laba sebelum dikurangi pajak.

      Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil 

usaha dan dikurangi biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu 

dalam  hal  pajak,  angka  itu  adalah  yang  terpenting  karena  jumlah  ini 

menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.



4. Laba sesudah pajak atau laba bersih.

      Laba sesudah pajak atau laba bersih merupakan laba setelah dikurangi 

dengan pajak.  Laba bersih dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan 

atau retained earnings.  Dalam perkiraan ini akan di ambil  suatu jumlah 

tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, namun 

untuk tujuan  praktis  perhitungan  laba  sebaiknya  dilakukan  pada akhir  periode 

akuntansi. Perhitungan ini dituangkan dalam suatu laporan laba-rugi bersamaan 

dengan penyusunan laporan neraca. Perhitungan laba ini umumnya mempunyai 

dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan intern.

      Tujuan ini  berhubungan dengan usaha pimpinan untuk menyerahkan 

aktivitas  perusahaan  pada  kegiatan  yang  menguntungkan.  Informasi 

tentang  laba  dapat  dipergunakan  oleh  pimpinan  untuk  mengevaluasi 

aktivitas  operasi  perusahaan  dalam  periode  yang  lalu,  dan  untuk 

menganalisis  dan memperbaikinya  serta  meningkatkan kemampuan unit 

usaha dalam menghasilkan laba.

2. Tujuan ekstern.

      Tujuan  ekstern  merupakan  perhitungan  laba  yang  ditujukan  untuk 

memberi  pertanggungjawaban  pada  pemegang  saham  untuk  keperluan 

pajak,  untuk emisi  saham di  bursa  efek serta  untuk permohonan kredit 

pada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2.5.4 Pengertian Profitabilitas

Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  yang  dimaksud  dengan 

pengertian  laba  menurut  Wild  dalam  bukunya  “Analisis  Laporan  Keuangan” 

(2005:407) yakni  sebagai kelebihan pendapatan atau keuntungan yang diterima 

oleh perusahaan setelah dikurangi beban atau kerugian, karena perusahaan telah 

melakukan  pengorbanan untuk kepentingan lain,  maka yang  dimaksud dengan 



profitabilitas  adalah  kemampuan  dari  suatu  kesatuan  usaha  (entity)  untuk 

memperoleh laba.

Menurut Hanafi ( 2003:83):

“Profitabilitas  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.”

Informasi  kinerja  perusahaan  dalam  hal  kemampuan  perusahaan  untuk 

memperoleh  laba  (profitability)  diperlukan  untuk  menilai  perubahan  potensial 

sumber  daya  ekonomi  yang  mungkin  dikendalikan  pada  masa  akan  datang. 

Informasi  kinerja  bermanfaat  untuk  memprediksi  kapasitas  perusahaan  dalam 

menghasilkan  arus  kas  dari  sumber  daya  yang  ada.  Disamping  itu  informasi 

tersebut  juga  berguna  dalam  perumusan  pertimbangan  tentang  efektifitas 

perusahaan  dalam  memanfaatkan  tambahan  sumber  daya.  Profitabilitas  dapat 

ditetapkan dengan menghitung berbagai tolok ukur yang relevan. Salah satu tolak 

ukur tersebut yaitu dengan menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat 

analisis  didalam  menganalisis  kondisi  keuangan,  hasil  operasi,  serta  tingkat 

profitabilitas.

2.5.5 Ratio profitabilitas

Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan pendekatan 

berdasarkan  rasio.  Menurut  Darsono  (2005:56)  rasio-rasio  profitabilitas  dapat 

diukur dengan beberapa indikator, yakni sebagai berikut:

1. Gross Profit Margin (GPM)

Rasio  gross  profit  margin  atau margin  keuntungan kotor  dicari  dengan 

penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. 

Rasio  ini  berguna untuk mengetahui  keuntungan kotor  perusahaan dari 

setiap  barang  yang  dijual.  Dengan  rasio  gross  profit  margin  dapat 

diketahui  bahwa  setiap  barang  yang  terjual,  perusahaan  memperoleh 

keuntungan kotor sebesar x rupiah. Kelemahan dari rasio ini adalah hanya 

menyediakan  keuntungan  kotor  dari  penjualan  yang  dilakukan  tanpa 

memasukkan struktur biaya yang ada pada perusahaan.



                          (Penjualan Bersih – HPP)

GPM      =      ----------------------------------    x 100%

                                Penjualan Bersih

2. Net Profit Margin (NPM)

Laba bersih dibagi penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya 

laba bersih yang diperoleh oleh pada setiap penjualan yang dilakukan. Net 

profit  margin  tidak  menggambarkan  besarnya  persentase  keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya 

unsur  pendapatan  dan biaya  non operasional.  Kelemahan  dari  rasio  ini 

adalah  memasukkan  pos  atau  item  yang  tidak  berhubungan  langsung 

dengan  aktivitas  penjualan  seperti  biaya  bunga  untuk  pendanaan,  dan 

biaya pajak penghasilan.

                            Laba Bersih

NPM      =     -----------------------    x 100%

                        Penjualan Bersih

3. Return on Asset (ROA)

Adalah  laba  bersih  dibagi  rata-rata  total  aktiva.  Rata-rata  total  aktiva 

diperoleh dari  total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun 

dibagi dua. Return on asset bisa diperoleh dari net profit margin dikalikan 

asset turn over. Asset turn over adalah penjualan bersih dibagi rata-rata 

total aktiva. Return on asset disebut juga earning power menurut sistem du 

pont.  ROA  sering  juga  disebut  sebagai  rentabilitas  ekonomi  yang 

merupakan  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  dengan 

semua  aktiva  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Dalam hal  ini  laba  yang 

dihasilkan  adalah  laba  sesudah  bunga  dan  pajak.  Rasio  ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dari setiap 

satu  rupiah aset  yang  digunakan.  Dengan mengetahui  rasio ini,  sebuah 

perusahaan  dapat  dinilai  efisiensinya  dalam  memanfaatkan  aktivanya 



dalam kegiatan operasional perusahaan. rasio ini juga memberikan ukuran 

yang  lebih  baik  atas  profitabilitas  perusahaan  karena  menunjukkan 

efektivitas  manajemen  dalam  menggunakan  aktiva  untuk  memperoleh 

pendapatan.

                       Laba Bersih

ROA     =     -------------------    x 100%

                       Total Aktiva

4. Return on Equity (ROE)

Laba  bersih  dibagi  rata-rata  ekuitas.  Rata-rata  ekuitas  diperoleh  dari 

ekuitas  awal  periode  ditambah  akhir  periode  dibagi  dua.  ROE  sering 

disebut dengan return on net worth yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga 

ROE  ini  ada  yang  menyebut  sebagai  rentabilitas  modal  sendiri.  Rasio 

return on equity berguna untuk mengetahui besarnya pengembalian yang 

diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik.

                          Laba Bersih

ROE     =     -----------------------    x 100%

                      Rata-rata Ekuitas

Rasio  ini  menunjukkan  kesuksesan  manajemen  dalam  memaksimalkan 

tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini 

akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih 

besar pada pemegang saham. 

5. Earning Per Share (EPS)

Investor  biasanya  lebih  tertarik  dengan  ukuran  profitabilitas  dengan 

menggunakan dasar saham yang dimiliki. Alat analisis yang dipakai untuk 

melihat  keuntungan dengan dasar saham adalah earning per share yang 



dicari  dengan  laba  bersih  dibagi  saham  yang  beredar.  Rasio  ini 

menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk setiap satu lembar 

saham.

                                  Laba Bersih

EPS     =     -------------------------------------    x 100%

                     Jumlah Saham yang Beredar

6. Payout Ratio (PR)

Adalah  deviden  kas  dibagi  laba  bersih.  Rasio  ini  menggambarkan 

persentase deviden kas yang diterima oleh pemegang saham terhadap laba 

bersih  yang  diperoleh  perusahaan.  Payout  ratio  memberikan  gambaran 

yang  lebih  baik  terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  pemegang  saham 

dibandingkan  dengan  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan.  semakin 

tinggi rasio akan semakin menguntungkan bagi pemegang saham karena 

semakin besar tingkat pengembalian atas saham yang dimiliki.

                     Deviden Kas

PR     =     --------------------    x 100%

                     Laba Bersih

7. Retention Ratio (RR)

Retention  Ratio  adalah  saldo  laba  dibagi  laba  bersih.  Retention  ratio 

ditambah  payout  ratio  hasilnya  sama  dengan  satu.  Rasio  ini 

menggambarkan  persentase  laba  bersih  yang  digunakan  untuk 

penambahan modal perusahaan.

                    Saldo Laba Tahun Berjalan

RR     =     -------------------------------------    x 100%

                               Laba Bersih



8. Productivity Ratio (PR)

Penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan  operasional  perusahaan  dalam  penjualan  dengan 

menggunakan  aktiva  yang  dimiliki.  Rasio  produktivitas  yang  rendah 

menunjukkan terjadinya  ketidakefisienan dalam menggunakan aset yang 

dimiliki. Adanya ketidakefisienan tersebut menuntut penghentian aset-aset 

yang menganggur sehingga biaya untuk aset akan bisa dikurangi atau bisa 

digunakan untuk investasi pada aktiva yang lebih produktif. Kelemahan 

dari  rasio  ini  adalah  hanya  melihat  pada  aspek  penjualan  tanpa 

memperhitungkan biaya untuk perolehan penjualan.

                   Penjualan Bersih

PR     =     ------------------------    x 100%

                   Rata-rata Aktiva

Rule of thumb pada setiap rasio ini adalah bahwa hasil perhitungan rasio 

harus lebih besar dari bunga deposito berjangka satu tahun. Jika hasil perhitungan 

rasio lebih kecil dari suku bunga satu tahun, maka hasil investasi yang dilakukan 

lebih kecil daripada investasi pada deposito berjangka. 

2.6 Solvabilitas 

Analisis solvabilitas perusahaan berbeda dengan analisis likuiditas. Pada 

analisis likuiditas, jangka waktu biasanya pendek untuk peramalan arus kas yang 

lebih akurat. Peramalan jangka panjang kurang dapat diandalkan dan, karenanya 

analisis solvabilitas menggunakan ukuran analitis tepat tetapi lebih menyeluruh.

Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci (Wild, 2005:210). 

Analisis  struktur  modal  adalah  salah  satunya.  Struktur  modal  mengacu  pada 

sumber  pendanaan  perusahaan.  Pendanaan  dapat  diperoleh  dari  modal  ekuitas 

yang  relatif  permanen  hingga pendanaan  jangka  pendek  sementara  yang  lebih 

berisiko.  Saat  suatu  perusahaan  memperoleh  pendanaan,  perusahaan  akan 

menginvestasikannya  pada  berbagai  aktiva.  Aktiva  mencerminkan  sumber 



keamanan  sekunder  bagi  peminjam dan diperoleh  dari  pinjaman yang  dijamin 

oleh aktiva tertentu hingga aktiva yang tersedia sebagai pengaman umum bagi 

kreditor tanpa jaminan. Hal ini dan faktor lainnya menghasilkan perbedaan risiko 

yang terkait dengan berbagai aktiva dan sumber pendanaan.

Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lain adalah laba (earnings) atau 

daya  laba  (earning  power)  –  yang  menunjukkan  kemampuan  berulang  untuk 

menghasilkan  kas  dari  operasi.  Ukuran  berbasis  laba  sangat  penting  dan 

merupakan indikator andal atas kekuatan keuangan. Laba merupakan sumber kas 

yang paling diinginkan dan dapat diandalkan untuk pembayaran bunga dan pokok 

utang jangka panjang. Sebagai arus kas masuk dari operasi, laba penting untuk 

melunasi bunga jangka panjang dan beban tetap lainnya. Arus laba yang stabil 

merupakan  ukuran  penting  atas  kemampuan  perusahaan  untuk meminjam saat 

kekurangan kas. Juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit 

dari kondisi kesulitan keuangan.

Peminjam  melindungi  diri  mereka  dari  kemungkinan  gagal  bayar 

perusahaan  dan  tekanan  keuangan  dengan  persyaratan  utang  pada  perjanjian 

pinjaman.  Persyaratan  utang  ini  menetapkan  kondisi  gagal  bayar,  sering  kali 

berdasarkan ukuran akuntansi, pada tingkat yang memberikan kesempatan pada 

peminjam  untuk  menarik  pinjamannya  sebelum  terjadinya  kesulitan  keuangan 

yang parah. Persyaratan utang biasanya dirancang untuk: 1) menekankan ukuran 

kekuatan keuangan inti seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas, 2) 

menghindari  penerbitan  utang  tambahan,  atau  3)  memastikan  tidak  adanya 

pengeluaran  sumber  daya  perusahaan  melalui  deviden  yang  berlebihan  atau 

akuisisi. Persyaratan utang tidak dapat melindungi peminjam terhadap kerugian 

operasi,  yang  merupakan  sumber  kesulitan  keuangan.  Persyaratan  utang  dan 

cadangan  perlindungan  juga  tidak  dapat  menggantikan  kewaspadaan  kita  dan 

pengawasan atas hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.



2.6.1 Pengertian Solvabilitas

Menurut  Aliminsyah  (2003:286),  pengertian  solvabilitas  (solvability) 

adalah:

“Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar seluruh utangnya (baik 

utang  jangka  pendek  maupun  utang  jangka  panjang)  seandainya 

perusahaan tersebut harus di likuidasi (dibubarkan).”

Menurut Harahap (2004a:219) solvabilitas adalah:

“Kemampuan  perusahaan  memenuhi  atau  menyelesaikan  kebutuhan 

jangka panjang.”

Sedangkan Riyanto (2001:32) mengemukakan:

“Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar  semua utang-utangnya 

baik jangka pendek maupun jangka panjang.” 

2.6.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam  membayar  kewajiban  jika  perusahaan  tersebut  dilikuidasi  (Darsono, 

2005:54). Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (leverage) yaitu menilai 

batasan perusahaan dalam meminjam uang.

Rasio solvabilitas/leverage meliputi:

1. Debt to Asset Ratio (DAR)

Yaitu  rasio  total  kewajiban  terhadap  aset.  Rasio  ini  menekankan 

pentingnya  pendanaan  hutang  dengan  jalan  menunjukkan  persentase 

aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 

informasi  tentang  kemampuan  perusahaan  dalam  mengadaptasi  kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga 

kepada kreditor.  Nilai  rasio  yang  tinggi  menunjukkan  peningkatan  dari 

risiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 

semua kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan 

mengakibatkan  pembayaran  bunga  yang  tinggi  pada  akhirnya  akan 



mengurangi  pembayaran  deviden.  Rumusnya  adalah  total  kewajiban 

dibagi total aktiva.

Total Kewajiban

DAR     =  -----------------------------  x 100%

  Total Aktiva

Untuk  menilai  rasio  ini  faktor  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah 

stabilitas  laba  perusahaan.  pada  perusahaan yang  memiliki  catatan  laba 

stabil,  peningkatan  dalam  hutang  lebih  bisa  ditoleransi  dari  pada 

perusahaan yang memiliki catatan laba yang tidak stabil. 

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap  pemberi  pinjaman.  Semakin  tinggi  rasio,  semakin  rendah 

pendanaan  perusahaan  yang  disediakan  oleh  pemegang  saham.  Dari 

perspektif  kemampuan  membayar  kewajiban  jangka  panjang,  semakin 

rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total 

ekuitas.

          Total Kewajiban

 DER     =  -------------------------  x 100%

            Total Ekuitas

3. Equity Multiplier (EM)

Total  aktiva  dibagi  total  ekuitas.  Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan 

perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas  pemegang saham. Rasio ini 

juga  bisa  diartikan  sebagai  berapa  porsi  dari  aktiva  perusahaan  yang 

dibiayai  oleh  pemegang  saham.  Semakin  kecil  rasio  ini,  berarti  porsi 



pemegang saham akan semakin besar, sehingga kinerjanya semakin baik, 

karena persentase untuk pembayaran bunga semakin kecil.

                      Total Aktiva

EM       =  ----------------------  x 100%

                     Total Ekuitas

4. Interest Coverage (IC) atau Times Interest Earned

Rasio  ini  berguna  untuk  mengetahui  kemapuan  laba  dalam  membayar 

biaya bunga untuk periode sekarang. Investor dan kreditor lebih menyukai 

rasio yang tinggi karena rasio yang tinggi menunjukkan margin keamanan 

dari investasi yang dilakukan. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan 

biaya bunga (EBIT) dibagi biaya bunga.

            EBIT

IC     =  ----------------------  x 100%

      Biaya Bunga

Secara  umum  dalam  menganalisis  kemampuan  perusahaan  dalam 

membayar  kewajibannya  dari  laporan  laba  rugi  harus  dipertimbangkan 

hal-hal  yang  akan  berpengaruh  pada  keuntungan  periode  berikutnya, 

sehingga komponen yang tidak rutin harus dikeluarkan dari perhitungan 

yaitu: 1) pos-pos yang jarang tejadi, 2) kegiatan yang dihentikan, 3) pos-

pos luar biasa, dan 4) pengaruh dari perubahan dalam prinsip akuntansi.

Rule  of  thumb  dari  rasio  solvabilitas  adalah  maksimal  100%.  Artinya 

perusahaan banyak mengandalkan modal dari dalam, bukan hutang.

2.7 Likuiditas

2.7.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  sukses  atau 

kegagalan  perusahaan.  Penyediaan  kebutuhan  uang  tunai  dan  sumber-sumber 



untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  ikut  menentukan  sampai  seberapakah 

perusahaan itu menanggung risiko.

Munawir (2004:31)  mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut :

“Likuiditas  adalah  menunjukan  kemampuan  suatu  perusahaan  untuk 
memenuhi  kewajiban  keuangannya  yang  harus  segera  dipenuhi,  atau 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 
ditagih.”

Sementara menurut Riyanto (2001:25), mengemukakan bahwa:

“Masalah  likuiditas  adalah  berhubungan  dengan  masalah  kemampuan 

suatu  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  finansiilnya  yang  segera 

harus dipenuhi.”

Sedangkan menurut Hendriksen (2000:291), berpendapat bahwa:

“Likuiditas adalah kemampuan relatif untuk mengkonversi aktiva menjadi 
kas, yang adakalanya disebut sebagai kedekatan aktiva pada kas. Itu juga 
mengacu pada hubungan antara kewajiban jangka pendek perusahaan dan 
pos-pos kas dan mendekati – kasnya.”

Menurut  Syamsuddin  (2000:41),  pengertian  likuiditas  adalah  sebagai 

berikut:

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 
untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh 
tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak 
hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi 
juga  berkaitan  dengan  kemampuannya  untuk  mengubah  aktiva  lancar 
tertentu menjadi kas.”

Berdasarkan beberapa  pendapat  di  atas  dapat  penulis  simpulkan bahwa 

pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi.

2.7.2 Pengukuran Tingkat Likuiditas

Untuk dapat mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan dipergunakan 

analisis rasio likuiditas.



Menurut Riyanto  (2001:331), mengemukakan bahwa:

“Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan”. 

Selain  itu  Weston  (2001:225),  mengemukakan  definisi  rasio  likuiditas 

sebagai berikut:

“Rasio  likuiditas  adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo”.

Rasio  likuiditas  adalah  rasio  yang  bertujuan  untuk  mengetahui 

kemampuan  perusahaan  dalam  membayar  kewajiban  jangka  pendek.  Rasio 

likuiditas menurut Darsono (2005:51) meliputi:

1. Rasio Lancar (current ratio)

Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja 

suatu perusahaan adalah current  ratio yaitu  perbandingan antara jumlah 

aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar yaitu kemampuan aktiva 

lancar  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  dengan 

aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas jangka pendek ini penting karena 

masalah arus kas jangka pendek bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. 

Kasus  yang  paling  nyata  adalah  pada  sektor  perbankan,  dimana  kalau 

nasabah secara besar-besaran mengambil dana jangka pendek (rush), bank 

tersebut  akan  mengalami  kesulitan  likuiditas  yang  pada  akhirnya 

mengakibatkan  kebangkrutan.  Rumus  rasio  lancar  adalah  aktiva  lancar 

dibagi kewajiban lancar.

                                     Aktiva Lancar

Current ratio     =     -----------------------    x 100%  

                                   Kewajiban Lancar

Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat 

dijadikan uang)  ada sekian kalinya  hutang jangka pendek.  Rasio lancar 



200%  kadang-kadang  sudah  memuaskan  bagi  suatu  perusahaan,  tetapi 

jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, 

suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh 

perusahaan.  Rasio  lancar 200%  hanya  merupakan  kebiasaan  (rule  of 

thumb) dan akan digunakan titik tolak untuk mengadakan penelitian atau 

analisa yang lebih lanjut. 

Rasio  lancar ini  menunjukkan  tingkat  keamanan  (margin  of  safety) 

kreditor  jangka  pendek,  atau  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar 

hutang-hutang tersebut. Semakin tinggi rasio lancar seharusnya semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. 

Tetapi rasio lancar yang terlalu tinggi juga menunjukkan manajemen yang 

buruk atas sumber likuiditas.  Kelebihan dalam aktiva lancar seharusnya 

digunakan untuk membayar  deviden, membayar  hutang jangka panjang, 

atau untuk investasi yang bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang 

lebih. 

2. Quick Test Ratio (QTR)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk 

membayar  kewajiban  lancar.  Rasio  ini  merupakan  ukuran  kemampuan 

perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  segera  harus 

dibayar  dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets).  Rasio ini 

lebih tajam daripada rasio lancar,  karena hanya membandingkan aktiva 

yang  sangat  likuid  (mudah  dicairkan  atau  diuangkan)  dengan  hutang 

lancar.  Jika rasio lancar tinggi  tapi quick rationya  rendah menunjukkan 

adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

Rasio ini memberikan indikator yang lebih baik dalam melihat likuiditas 

perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar, karena penghilangan unsur 

persediaan dan pembayaran dimuka serta aktiva yang kurang lancar dari 

perhitungan  rasio.  Penghilangan  persediaan  karena  persediaan 

memerlukan jangka waktu yang agak lama untuk dikonversi menjadi kas 



dan pembayaran  di  muka terkadang juga tidak bisa  dikonversi  menjadi 

kas. Rumusnya adalah sebagai berikut:

               Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang Dagang Bersih

QTR  =  --------------------------------------------------------------------  x 100%

                                            Kewajiban Lancar

3. Net Working Capital (NWC)

Rasio modal kerja bersih digunakan untuk mengetahui rasio modal bersih 

terhadap  kewajiban  lancar.  Rasio  modal  kerja  bersih  dapat  dihitung 

sebagai berikut:

                       Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar

NWC    =     ----------------------------------------------    x 100%

                                  Kewajiban Lancar

4. Defensive Interval Ratio

Rasio  defensive  interval  (DIR)  ini  berguna  untuk  mengetahui 

keberlangsungan dari perusahaan dalam melakukan operasi tanpa adanya 

arus  kas  dari  pihak  eksternal.  Rasio  ini  mengukur  jangka  waktu 

perusahaan bisa melanjutkan operasinya hanya dengan aktiva lancar yang 

dimilikinya. Rasio ini dicari dengan membagi defensive asset yang terdiri 

dari kas, investasi jangka pendek, dan piutang dagang bersih dengan rata-

rata pengeluaran operasi harian. Pengeluaran operasi harian dapat dicari 

dengan harga pokok penjualan plus biaya administrasi dan penjualan plus 

biaya lain-lain minus biaya penyusutan dibagi 365 hari. Rumus defensive 

interval ratio adalah:



                             Defensive Asset

DIR  =   -------------------------------------    x 100%

                   Rata-rata Pengeluaran Harian

               Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang Dagang Bersih

         =  ---------------------------------------------------------------------- x 100%

                        (HPP + Biaya adm & penj + Biaya lain-lain – Biaya depr)/365

2.8 Umur Perusahaan 

2.8.1 Pengertian Umur Perusahaan

Menurut Soetedjo (2006:82) pengertian umur perusahaan adalah sebagai 

berikut:

“Umur  perusahaan  dalam  kaitannya  dengan  kelambatan  penerbitan 
laporan keuangan auditan dapat ditinjau dari berbagai beberapa segi antara 
lain adalah:
1. Sudah dikenal sebelumnya
2. Berapa lamanya perusahaan menjadi perusahaan publik
3. Sudah berapa tahun auditor mengaudit perusahaan tersebut.
Semakin lama auditor mengaudit terhadap satu perusahaan berarti semakin 
banyak  pengamatan  yang  diperoleh  dari  perusahaan  tersebut  sehingga 
mudah untuk memahami karakteristik sistem pengendalian internnya, dan 
pos-pos apa saja yang rawan bagi jenis usaha tersebut, sehingga auditor 
mudah merencanakan audit  karena tidak perlu orientasi  terlebih dahulu 
karena perusahaan.”

Owusu-Ansah, dalam penelitian Saleh (2004), mengungkapkan bahwa:

“Perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil 
dalam  pengumpulan,  pemrosesan  dan  menghasilkan  informasi  ketika 
diperlukan,  karena  perusahaan  telah  memperoleh  pengalaman  yang 
cukup.” 

Menurut Kieso (2002:50):

“Pada  dasarnya  perusahaan  didirikan  untuk  jangka  waktu  yang  tidak 

terbatas/panjang, tidak didirikan hanya untuk beberapa tahun saja.”



Sedangkan  menurut  Marwata  dalam Simanjuntak  (2004:355)  mengenai 

umur perusahaan yaitu:

“Umur  perusahaan  diperkirakan  memiliki  hubungan  positif  dengan 
kualitas  ungkapan  sukarela.  Alasan  yang  mendasari  adalah  bahwa 
perusahaan  yang  berumur  lebih  tua  memiliki  pengalaman  yang  lebih 
banyak  dalam  mempublikasikan   laporan  keuangan.  Perusahaan  yang 
memiliki  pengalaman  lebih  banyak  akan  lebih  mengetahui  kebutuhan 
konstituennya akan informasi tentang perusahaan.”

Perusahaan dengan umur yang makin tua, cenderung untuk lebih terampil 

dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, 

karena  perusahaan  telah  memperoleh  pengalaman  yang  cukup.  Selain  itu 

perusahaan telah memiliki banyak pengalaman mengenai berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pengolahan informasi dan cara mengatasinya. Perusahaan juga 

telah merasakan perubahan-perubahan yang terjadi selama kegiatan operasinya, 

sehingga  perusahaan  cenderung  memiliki  fleksibilitas  dalam  menangani 

perubahan  yang  akan  terjadi.  Hal  tersebut  membuat  perusahaan  mampu 

menyajikan  laporan  keuangan  lebih  tepat  waktu.  Dengan  demikian  umur 

perusahaan dapat  dikatakan memiliki  hubungan negatif  terhadap keterlambatan 

penyelesaian penyajian laporan keuangan.

2.9 Pelaporan Item-item Luar Biasa dan/atau Kontinjensi 

2.9.1 Pengertian Pos-pos Luar Biasa 

Pengertian pos-pos luar biasa menurut Kieso (2002:162) adalah sebagai 

berikut:

“Pos-pos  luar  biasa  (extraordinary  items)  didefinisikan  sebagai  pos-pos 

material  yang  jarang  muncul,  yang  secara  signifikan  berbeda  dengan 

aktivitas bisnis utama perusahaan.”

Pos-pos  luar  biasa  adalah  kejadian  dan  transaksi  yang  dibedakan  oleh 

sifatnya yang tidak biasa dan oleh kejarangan terjadinya. Kedua kriteria berikut 

harus  dipenuhi  sebelum  suatu  kejadian  atau  transaksi  dapat  diklasifikasikan 

sebagai pos luar biasa:



1. Bersifat  Tidak  Biasa  (unusual  nature).  Kejadian  atau  transaksi  yang 

mendasari harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan merupakan 

jenis  yang  secara  jelas  tidak  berhubungan  dengan,  atau  hanya  bersifat 

insidentil  berkaitan  dengan,  aktivitas  normal  dan  umum  perusahaan, 

dengan memperhitungkan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

2. Kejarangan  Terjadinya  (infrequency  of  accurrence).  Kejadian  atau 

transaksi  yang mendasari  harus merupakan jenis  yang tidak diharapkan 

akan  terjadi  kembali  di  masa  mendatang  (foreseeable  future),  dengan 

memperhitungkan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Untuk  klasifikasi  lebih  lanjut,  APB  30  dalam  Kieso  (2002:163) 

menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian berikut bukan merupakan pos luar 

biasa:

1. Penurunan atau penghapusan piutang, persediaan, peralatan yang dilease 

kepada pihak lain, biaya riset dan pengembangan yang ditangguhkan, serta 

aktiva tidak berwujud lainnya.

2. Keuntungan  atau  kerugian  dari  pertukaran  atau  translasi  valuta  asing, 

termasuk  yang  berhubungan  dengan  devaluasi  dan  revaluasi  berskala 

besar.

3. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan segmen bisnis.

4. Keuntungan atau kerugian lain dari penjualan atau pembebasan properti, 

pabrik, atau peralatan yang dipakai dalam operasi.

5. Pengaruh pemogokan, termasuk yang dialami oleh pesaing dan pemasok 

penting.

6. Penyesuaian akrual atas kotrak jangka panjang.

 

Pos-pos  yang  disebutkan  diatas  tidak  dianggap  sebagai  pos  luar  biasa 

“karena bersifat biasa dan diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari aktivitas 

bisnis yang normal atau berlanjut.”

Hanya  dalam  situasi  yang  jarang  terjadi  suatu  kejadian  atau  transaksi 

secara jelas memenuhi kriteria sebagai pos luar biasa. Sebagai contoh, keuntungan 



atau kerugian seperti nomor 1 dan 4 diatas akan diklasifikasikan sebagai pos luar 

biasa jika hal  itu merupakan hasil  langsung dari  bencana alam (seperti  gempa 

bumi),  penyitaan oleh pemerintah asing (expropriation),  atau larangan menurut 

undang-undang  atau  regulasi  yang  baru.  Situasi  semacam  itu  secara  jelas 

memenuhi kriteria sebagai tidak biasa dan jarang terjadi. 

Dalam menentukan apakah suatu pos merupakan pos luar biasa atau tidak, 

lingkungan  tempat  perusahaan  tersebut   beroperasi  merupakan  kepentingan 

utama. Lingkungan ini meliputi faktor-faktor seperti karakteristik industri, lokasi 

geografis,  dan  sifat  serta  luas  peraturan  pemerintah.  Diperlukan  banyak 

pertimbangan dalam menentukan apakah suatu pos harus dilaporkan sebagai pos 

luar biasa. 

Pos-pos  luar  biasa  harus  disajikan  dalam  jumlah  bersih  setelah  pajak 

dalam bagian terpisah di laporan laba-rugi, biasanya tepat sebelum laba bersih. 

Setelah  mencantumkan  pendapatan  yang  biasa,  biaya  dan  beban,  serta  pajak 

penghasilan, yaitu bagian akhir dari laporan laba-rugi akan terlihat seperti pada 

gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Penempatan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Laba-Rugi

Laba sebelum pos-pos luar biasa

Pos-pos luar biasa (dikurangi pajak penghasilan yang terkait sebesar  Rp ______ )

Laba bersih
Sumber: Kieso, Donald E., et al. Akuntansi Intermediate. (2002)

Sebagai  contoh,  PT  XYZ  menyajikan  kerugian  luar  biasanya  sebagai 

berikut:



Gambar 2.3

Penyajian Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Laba-Rugi

PT XYZ

Laba sebelum pos-pos luar biasa                                                                 Rp    XX

Pos-pos luar biasa (Catatan E)                                                                          XX

Laba bersih                                                                                                   Rp    XX
Catatan E: Pos Luar Biasa.  PT XYZ mengalami banjir pada tanggal 22 Juni 200X. Pos luar 

biasa ini merupakan biaya estimasi, bersih sesudah pajak penghasilan yang terkait sebesar Rp XX, 

yang dibutuhkan untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Sumber: Kieso, Donald E., et al. Akuntansi Intermediate. (2002)

2.9.2 Kontinjensi

Menurut  FASB  Statement  No.  5  dalam  Kieso  (2002:195),  kontinjensi 

(contingencies) didefinisikan:

“sebagai  kondisi,  situasi,  atau  serangkaian  situasi  yang  ada  yang 

melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan (keuntungan kontinjensi) 

atau kerugian (kerugian kontinjensi) untuk perusahaan yang pada akhirnya 

akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian dimasa depan terjadi 

atau tidak terjadi.”

Menurut IAI (2007:SAK no. 8 par 2), definisi kontinjensi adalah:

“Kontinjensi  merupakan  suatu  kondisi  atau  situasi,  dengan  hasil  akhir 

berupa keuntungan atau kerugian, yang baru dapat dikonfirmasikan setelah 

terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang tidak pasti 

terjadi di masa depan.”

Menurut IAI (2007:SAK no.57 par 21 dan 22):

“Kewajiban  potensial  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  dan 

keberadaannya  menjadi  pasti  dengan  terjadi  atau  tidak  terjadinya  satu 

peristiwa  atau  lebih  pada  masa  datang  yang  tidak  sepenuhnya  berada 

dalam kendali perusahaan; atau



kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak 

diakui karena:

1. Tidak  terdapat  kemungkinan  besar  (not  probable)  perusahaan 

mengeluarkan  sumber  daya  yang  mengandung  manfaat  ekonomis 

(selanjutnya  disebut  sebagai  “sumber  daya”)  untuk  menyelesaikan 

kewajibannya; atau

2. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.”

2.9.2.1 Keuntungan Kontinjensi

Keuntungan kontinjensi (gain contingencies) adalah klaim atau hak untuk 

menerima aktiva (atau memiliki kewajiban yang menurun) yang keberadaannya 

tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah.

Jenis keuntungan kontinjensi yang khas adalah:

1. Penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan 

lain sebagainya.

2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak.

3. Penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan.

4. Kerugian pajak yang dikompensasikan ke depan.

Dalam bidang ini biasanya digunakan kebijakan konservatif, dimana suatu 

keuntungan  kontinjensi  tidak  akan  dicatat.  Hal  itu  akan  diungkapkan  dalam 

catatan  hanya  jika  probabilitasnya  tinggi  bahwa  suatu  keuntungan  kontinjensi 

akan  menjadi  kenyataan.  Sebagai  akibatnya,  merupakan  hal  yang  tidak  biasa 

untuk  mencari  informasi  mengenai  keuntungan  kontinjensi  dalam  laporan 

keuangan dan catatan yang menyertainya.

2.9.2.2 Kerugian Kontinjensi

Kerugian kontinjensi (loss contingencies) adalah situasi yang melibatkan 

ketidakpastian  atas  kemungkinan  terjadinya  kerugian.  Kewajiban  yang  terjadi 

sebagai  akibat  dari  kerugian  kontinjensi  menurut  definisinya  disebut  sebagai 

kewajiban  kontinjen.  Kewajiban  kontinjen  (contingent  liabilities)  adalah 

kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih 



kejadian  di  masa  depan  untuk  mengkonfirmasi  jumlah  hutang,  pihak  yang 

dibayar,  tanggal  pembayaran,  atau  keberadaannya.  Yaitu  satu  atau  lebih  dari 

faktor-faktor tersebut bergantung pada kontinjensi.

Jika  definisi  kontinjensi  digabungkan  dengan  definisi  kewajiban,  suatu 

kontinjensi  kerugian  dapat  didefinisikan  sebagai  kemungkinan  pengorbanan 

manfaat ekonomi masa depan, yang timbul dari kewajiban satuan usaha tertentu 

pada  saat  ini,  untuk menyerahkan  aktiva  atau  memberikan  jasa  kepada  satuan 

usaha lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu, 

yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa masa depan yang 

mempunyai  probabilitas  keterjadian  tertentu.  SFAS  5  dalam  Hendriksen 

(2000:15)  menyatakan  bahwa  kontinjensi  kerugian  semacam  itu  harus  diakui 

sebagai kewajiban jika:

1. Memenuhi definisi kewajiban.

2. Probabilitas terjadinya peristiwa masa depan itu relatif tinggi.

3. Kerugian kontinjen dapat diestimasi secara wajar.

Apabila terdapat kerugian kontinjensi, maka kemungkinan bahwa kejadian 

di masa depan akan menguatkan terjadinya kewajiban dapat berkisar dari sangat 

mungkin  hingga  kurang  mungkin.  Untuk  mengidentifikasikan  daerah  kisaran 

tersebut FASB dalam Hendriksen (2000:15) membaginya menjadi tiga yaitu:

1. Kemungkinan  besar  (probable).  Kejadian  masa  depan  sangat  mungkin 

terjadi. 

2. Cukup  mungkin  (reasonably  possible).  Peluang  kejadian  masa  depan 

terjadi  lebih  besar  daripada  kemungkinan  kecil  tetapi  lebih  kecil  dari 

mungkin.

3. Kemungkinan kecil (remote). Peluang kejadian masa depan terjadi sangat 

kecil.

Suatu  estimasi  kerugian  dari  kerugian  kontinjensi  harus  diakrualkan 

dengan  membebankannya  ke  beban  dan  kewajiban  dicatat  jika  kedua  kondisi 

berikut dipenuhi:



1. Informasi  yang  tersedia  sebelum  penerbitan  laporan  keuangan 

menunjukkan  bahwa  kemungkinan  besar  suatu  kewajiban  telah  terjadi 

pada tanggal laporan keuangan.

2. Jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak.

Menggunakan  istilah  kemungkinan  besar,  cukup  mungkin,  dan 

kemungkinan kecil sebagai petunjuk untuk mengklasifikasikan kontinjensi yang 

melibatkan pertimbangan dan subjektivitas. Pos-pos dalam tabel 2.1 merupakan 

contoh  dari  kerugian  kontinjensi  dan  perlakuan  akuntansi  umum  yang  sesuai 

dengannya.

Tabel 2.1

Perlakuan Akuntansi untuk Kerugian Kontinjensi

Biasanya

Diakrualkan

Tidak

Diakrualkan

Dapat

Diakrualkan*
Kerugian yang berhubungan dengan

1.    Ketertagihan piutang X
2.  Kewajiban  yang  berhubungan  dengan  jaminan 

produk dan kerusakan produk
X

3.    Premi yang ditawarkan kepada pelanggan X
4.   Risiko  kerugian  atau  kerusakan  properti 

perusahaan  akibat  kebakaran,  ledakan,  atau 

kecelakaan lainnya

X

5.   Risiko bisnis yang umum dan tidak khusus X
6.  Risiko  kerugian  akibat  bencana  alam  yang 

ditanggung oleh perusahaan asuransi properti dan 

bencana termasuk perusahaan reasuransi.

X

7.    Ancaman pengambilalihan aktiva X
8.  Penundaan proses pengadilan yang mengancam. X
9.  Klaim dan pengenaan aktual serta yang mungkin** X
10.  Jaminan hutang dari pihak lain X
11.  Kewajiban  bank  komersial  menurut  “stand  by 

letters of credit”
X

12.  Perjanjian untuk membeli  kembali  piutang (atau 

properti yang berhubungan) yang telah dijual
X

*  Harus diakrualkan apabila kedua kriteria dipenuhi (kemungkinan besar dan dapat diestimasi secara 
layak).
**Jumlah estimasi kerugian yang terjadi sebelum tanggal neraca tetapi diselesaikan sesudahnya harus 
diakrualkan kepada tanggal neraca.

Sumber: Kieso, Donald E., et al. Akuntansi Intermediate. (2002:197) 



Jenis kerugian kontinjensi yang sering terjadi antara lain:

1. Perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan.

2. Biaya jaminan dan garansi.

3. Premi dan kupon.

4. Kewajiban lingkungan.

5. Risiko asuransi sendiri.


