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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut David C. Korten, penulis buku When corporations Rule The 

World yang diterjemahkan oleh Syamsudin, melukiskan bahwa dunia bisnis 

selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa 

di planet ini. “Institusi yang dominan, di masyarakat manapun, harus mengambil 

tanggung jawab untuk kepentingan bersama... Setiap keputusan yang dibuat, 

setiap tindakan yang diambil, harus dilihat dalam kerangka tanggung jawab 

tersebut”. 

Apa yang dilukiskan Korten, sebetulnya telah sejak lama menjadi 

kesadaran bersama di banyak negara, tentang betapa potensialnya pengaruh sepak 

terjang perusahaan atas masyarakatnya. Kekuasaan terpusat di tangan korporasi 

bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa tindakan yang diambil korporasi 

membawa dampak yang nyata terhadap kehidupan manusia-terhadap individu, 

masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Antara lain dari fenomena inilah, 

kemudian muncul wacana tanggung jawab corporate social responsibility (CSR). 

Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekadar 

kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsuangan usaha), melainkan 

juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 

2.1.1. Perjalanan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)  

Pemikiran tentang korporasi yang lebih beradab, sebetulnya telah muncul 

sejak lama. Tahun 1933, A Berle dan G Means, meluncurkan bukunya berjudul 

The Modern Corporation and Private Property, yang mengemukakan bahwa 

korporasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, 

ketimbang institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba.                   
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Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F. Drucker pada 1946, lewat bukunya, The 

Concept of Corporation. Di sini, Drucker menegaskan tentang peran manajemen 

sebagai berikut: “Management has become a major leadership group in industrial 

society and as such have great responsibilities to their own profession, to the 

enterprise and to the people they manage, and to their economy and          

society”.  

Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya 

KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development 

(pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh 

negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin 

menggila. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry 

Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di 

tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak uang 

semata.  

Terobosan besar dalam konteks CSR, dilakukan John Elkington pada 

1997. dalam bukunya: Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of 

Twentieth Century Bussiness, Elkington mengembangkan konsep triple bottom 

line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. 

Lewat konsepnya ini, Elkington, melukiskan bahwa perusahaan-dan bahkan 

kapitalisme itu sendiri- yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan 3P. bukan 

hanya mengejar profit, mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian 

lingkungan (planet). Sejak cetusan Elkington ini, bisa dikatakan CSR kian 

bergulir kencang, dan makin kencang setelah World Summit di Johanesburg pada 

tahun 2002, yang menekankan akan pentingnya tanggung jawab sosial 

perusahaan. 
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2.1.2. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tak memiliki definisi 

tunggal. Ini terkait implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan 

yang juga berbeda-beda. Namun, beberapa definisi yang cukup berpengaruh 

diantaranya: 

Versi Bank Dunia: “CSR  is the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development working with employees and their 

representatives, the local community and society at large to improve quality of 

life, in ways that are both good for business and good for development”.  

Versi Uni Eropa: “CSR  is a concept whereby companies integrate social 

and environmental concerns in their business operations and in their interaction 

with their stakeholders on voluntary basis”.  

Hal ini sejalan dengan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan 

menurut Plunkett dan Arthur (1983 ; 174) yang dikutip oleh Purwati (2001),   

yaitu “The moral and ethical content of managerial and corporate decision, that 

is, the value used in business decision over and abore the pragmatic imposed by 

legal principles and the market economy”. 

Pada intinya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) adalah kewajiban organisasi bisnis untuk mengambil bagian dalam 

kegiatan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

lingkungannya, ada beberapa pandangan yang terus berkembang seiring dengan 

perkembangan tanggung jawab sosial itu sendiri. Tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga sudut pandang, yaitu: 

1. The Classical View, menyatakan bahwa tanggung jawab utama perusahaan 

adalah kepada para pemegang saham atas return dari investasi mereka. 

2. The Activist Constrainer View, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan 

tidak efektif lagi dikendalikan oleh kekuatan pasar, oleh karena itu harus 

diatur berbagai peraturan yang bertujuan menghindari kekuatan mereka yang 

sewenang-wenang. Dalam hal ini diperlukannnya penerapan hukum terhadap 
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perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam 

masyarakat. 

3. The Managerial View, menyatakan bahwa para eksekutif perusahaan-

perusahaan besar harus tanggap kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

agar kelangsungan hidup terjamin. 

Dengan mengacu kepada pandangan sosio ekonomi (Activist Constrainer 

View dan Managerial View) dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility) merupakan kepedulian perusahaan 

terhadap segala dampak perilaku atau aktivitas perusahaan terhadap     

masyarakat. 

Pandangan lain tentang CSR yang lebih komprehensif, dilontakan oleh 

Prince of Wales International Business Forum - yang di Indonesia dipromosikan 

oleh Indonesia Business Links. CSR menyangkut lima pilar, yaitu sebagai    

berikut: 

1. Building human; menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki 

dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal 

(masyarakat). Perusahan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui 

community development. 

2. Strengthening economies; memberdayakan ekonomi komunitas. 

3. Assessing social cohesion; maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik, 

4. Encouraging good governance; perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang 

baik. 

5. Protecting the environment; perusahaan harus menjaga kelestarian 

lingkungan.  
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2.1.3. Akuntansi Sosial 

Idealnya, perusahaan yang menggelar program-program CSR juga 

membuat laporan sebagai fase akhir setelah serangkaian proses panjang dilewati; 

sejak desain, implementasi program, monitoring, hingga evaluasi. Manfaatnya, 

selain bisa digunakan untuk bahan evaluasi terpadu, juga bisa menjadi alat 

komunikasi dengan stakeholders, termasuk mitra bisnis dan kalangan investor. 

Pelaporan CSR ini, menjadi kajian dalam bidang ilmu Akuntansi Sosial. Arfan 

Ikhsan-Muhammad Ishak, dalam bukunya, Akuntansi Keperilakuan, 

mendefinisikan Akuntansi sosial sebagai berikut: ”Akuntansi sosial adalah 

penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi-konsekuenai sosial 

dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan wirausahawan. 

Akuntansi soaial ini berguna untuk mengukur dan melaporkan kontribusi suatu 

perusahaan kepada lingkungannya”. 

Menyangkut pelaporan (reporting), di Eropa sendiri telah cukup lama 

mengeluarkan praktik dan pelaporan CSR. Pada 1975, misalnya, The Accounting 

Standards Steering Committee of The Institute of Chartered Accountant di Inggris, 

mengeluarkan pedoman bagi perusahaan untuk pelaporan informasi tentang sosial 

dan lingkungan. Namun, aspek pelaporan sosial baru bergaung di tahun 1990-an 

setelah stakeholders kian menuntut agar perusahaan tak hanya membuat laporan 

keuangan menyangkut profit, tapi juga laporan yang transparan seputar hubungan 

perusahaan dengan aspek sosial dan lingkungan. Seperti halnya definisi CSR yang 

tak tunggal, dalam membuat laporan pun masing-masing perusahaan menempuh 

cara yang beragam. Tujuannya pun berbeda; ada yang untuk kepentingan internal, 

ada juga yang eksternal. 

Menimbang hal itu, maka berinisiatiflah sejumlah institusi guna 

menciptakan sistem pelaporan yang bisa berlaku universal untuk semua 

perusahaan. Salah satu yang terkenal adalah Global Reporting Initiative (GRI) 

yang diluncurkan tahun 1997. GRI membuat sustainability reporting guideline 

yang memberi petunjuk pembuatan laporan dengan memperhatikan aspek 

ekonomi-sosial-lingkungan, atau yang dikenal dengan aspek triple bottom       

line. Hanya saja, GRI pun tak bisa mewajibkan perusahaan membuat laporan.    
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Sebagai pelaporan yang paling banyak dijadikan rujukan dalam CSR reporting 

saat ini, GRI memberi pilihan dan fleksibilitas bagi penggunanya 

 

 

2.1.3.1. Pelaporan Kinerja Sosial  
 

Pengungkapan kinerja akuntansi sosial perusahaan, baik secara internal 

maupun eksternal, dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, yaitu:  

1. Audit Sosial 

Mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari 

program-program yang berorientasi sosial dan operasi perusahaan yang 

reguler. Mulanya, manajer perusahaan diminta membuat daftar aktivitas 

dengan konsekuensi sosial. Setelah daftar tersebut dihasilkan, auditor sosial 

kemudian menilai dan mengukur dampak-dampak dari kegiatan sosial 

perusahaan. Audit sosial dilaksanakan secara rutin oleh kelompok konsultan 

internal maupun eksternal, sebagai bagian dari pemeriksaan internal         

biasa, sehingga manajer mengetahui konsekuensi sosial dari tindakan   

mereka. 

2. Laporan-Laporan Sosial. 

Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan 

dengan komunitasnya, dikembangkan salah satunya oleh David Linowes. Ia 

membagi laporannya dalam tiga kategori: hubungan dengan manusia, 

hubungan dengan lingkungan, dan hubungan dengan produk. Pada setiap 

kategori, ia membuat daftar mengenai konstribusi sukarela perusahaan dan 

kemudian mengurangkannya dengan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas 

perusahaan itu. Linowes memoneterisasi segala sesuatunya dalam laporan 

tersebut, sampai pada saldo akhir, yang disebutnya sebagai tindakan sosio-

ekonomi netto untuk tahun tersebut. Dalam laporan Linowes, seluruh 

kontribusi dan kerugian harus dihitung secara moneter. Selain Linowes, Ralph 

Estes juga mengembangkan suatu model pelaporan mengenai manfaat dan 

biaya sosial. Ia menghitung manfaat sosial sebagai seluruh kontribusi kepada 

masyarakat yang berasal dari operasi perusahaan (misalnya, lapangan kerja 
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yang disediakan, sumbangan, pajak, perbaikan lingkungan). Sedangkan biaya 

sosial, meliputi seluruh biaya operasi perusahaan (bahan baku yang dibeli, 

utang kerusakan lingkungan, luka-luka dan penyakit yang berkaitan dengan 

pekerjaan). Manfaat sosial dikurangkan dengan biaya sosial untuk 

memperoleh manfaat atau biaya netto.  

3. Pengungkapan dalam laporan tahunan.  

Beberapa perusahaan menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang     

saham disertai beberapa informasi sosial yang dilakukan. Namun, melalui 

informasi yang dicantumkan dalam laporan tahunan tersebut, belum dapat 

dinilai kinerja sosial perusahaan secara komprehensif, karena kebanyakan 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan bersifat sukarela dan 

selektif. Dalam artian, bisa jadi perusahaan hanya menyoroti kontribusi 

positifnya dan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas             

usahanya.  

 
 
 
2.1.3.2. Masalah-Masalah Pelaporan Akuntansi Sosial  
 

Dalam pelaporan akuntansi sosial, diinformasikan seberapa besar manfaat 

sosial netto yang diberikan perusahaan pada masyarakat. Manfaat sosial netto 

tersebut, diperoleh dari selisih antara kontribusi suatu perusahaan kepada 

masyarakat (manfaat sosial) dengan kerugian yang ditimbulkan (biaya sosial). 

Namun dalam menentukan manfaat sosial netto tersebut tidaklah semudah 

menyajikan laporan keuangan biasa. Masalah yang muncul, terkait dengan hal 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan apa yang menjadi pos-pos biaya ataupun manfaat 

sosial perusahaan,  

2. Bagaimana mengukur (nilai moneter) biaya dan manfaat sosial yang 

ditimbulkan perusahaan. 
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2.2. Sustainability Reporting 

2.2.1. Pengertian Sustainability Reporting 

 Sustainability Reporting merupakan paradigma baru dalam hal pelaporan 

perusahaan kepada para stakeholder nya. Dalam  Sustainability Reporting, 

perusahaan tidak hanya melaporkan aspek finansial nya saja, tetapi lebih daripada 

itu perusahaan harus juga melaporkan aspek sosial dan aspek lingkungan. Berikut 

ini pengertian Sustainability Reporting menurut beberapa ahli. 

 Koesbandijah Abdoel Kadir (2007;2) mengemukakan pernyataan sebagai 

berikut. 

Sustainability Reporting adalah laporan yang memuat kinerja 
ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab sosial korporat. Laporan 
ini tidak hanya sekedar melaporkan bagaimana menjaga kelestarian 
lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi 
perusahaan, namun mencakup pula bagaimana program dan kinerja 
perusahaan atas pengembangan masyarakat (Community 
Development) terutama di daerah operasi perusahaan. 

  

 Ali Darwin (2007;9) mengemukakan pernyataan sebagai berikut 

“Sustainability Reporting is the reporting on economic, environmental, and social 

policies, impacts and performance of an organization and its products in the 

context of sustainable development”. 

 

  

2.2.2. Pedoman Penerapan Sustainability Reporting 

 The Global Reporting Initiative (GRI) merupakan institusi yang mengatur 

pedoman penerapan Sustainability Reporting. GRI didirikan pada tahun 1997, 

dimana misinya adalah sebagai lembaga yang merancang, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan pedoman penerapan Sustainability Reporting. Pada tahun 2000, 

GRI telah menerbitkan pedoman Sustainability Reporting. Selanjutnya, pedoman 

tersebut direvisi pada tahun 2002. 
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 Secara umum, pedoman GRI terdiri dari empat bagian. Bagian pertama 

adalah pengantar. Bagian kedua berisi tentang penjelasan mengenai penggunaan 

pedoman GRI. Bagian ketiga tentang prinsip-prinsip pelaporan. Dan bagian 

keempat menjelaskan isi dari pelaporan Sustainability Reporting. 

   

 

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pelaporan dalam Sustainability Reporting 

 Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pelaporan dalam Sustainability 

Reporting menurut GRI.  

1. Kelompok pertama, adalah kelompok kerangka kerja laporan.  

Kelompok pertama ini meliputi transparansi, inklusif,dan dapat diaudit 

(auditable). Prinsip transparansi dan inklusif merupakan titik awal dalam 

proses pelaporan dan sebagai arah dari prinsip pelaporan lainnya. 

Berdasarkan prinsip transparansi, kredibilitas perusahaan ditentukan 

oleh keterbukaan informasi yang disampaikan dalam Sustainability Reporting 

(SR) meliputi proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan perusahaan. 

Sebagai contoh, perusahaan harus mengungkapkan metode pengumpulan data 

dan informasi yang berkaitan dengan audit internal,  serta asumsi ilmiah yang 

menjadi dasar penyajian informasi. 

Prinsip inklusif ini berarti bahwa pengorganisasian pelaporan harus 

secara sistematis melibatkan para stakeholders untuk membantu fokus 

perusahaan dan secara kontinyu  meningkatkan kualitas laporan. Prinsip ini 

didasarkan pada premis bahwa pandangan stakeholders sangat berarti dalam 

pelaporan Sustainability Reporting (SR) dan harus diakomodasikan selama 

proses pembuatan laporan. Aspek-aspek pelaporan yang dapat dikonsultasikan 

dengan stakeholders antara lain pemilihan indikator, format pelaporan, dan 

pendekatan yang diambil untuk meningkatkan kredibilitas informasi 

pelaporan. 
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2. Kelompok kedua, merupakan informasi apa yang akan dilaporkan. 

Kelompok ini meliputi kelengkapan informasi, relevansi informasi 

yang disajikan, dan keterkaitannya dengan konteks sustainability. Laporan 

harus menyajikan kinerja organisasi yang meliputi tantangan, risiko, dan 

peluang yang dihadapi perusahaan dalam konteks sustainability. Selain itu, 

informasi yang disajikan juga harus lengkap, mempunyai ruang lingkup, dan 

kerangka waktu yang jelas. 

3. Kelompok yang ketiga, berhubungan dengan kualitas dan keandalan informasi 

atau data. 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah prinsip akurasi, netralitas, 

dan dapat dibandingkan. Laporan yang disajikan cukup akurat dan dapat 

diandalkan sebagai bahan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Selanjutnya informasi yang disajikan juga tidak boleh bias dan harus disajikan 

secara berimbang. Selain itu, suatu laporan juga harus dapat diperbandingkan 

dari waktu ke waktu dan antar perusahaan. 

4. Kelompok terakhir, adalah akses atas informasi yang dilaporkan. 

Prinsip-prinsip untuk kelompok ini adalah kejelasan dan tepat waktu. 

Prinsip ini memberikan arah akses dan ketersedian informasi.Secara 

sederhana, stakeholders bisa memperoleh informasi secara mudah dan 

informasi tersedia dalam kurun waktu yang diperlukan. 

Pada akhirnya, prinsip dapat diaudit berkaitan dengan beberapa prinsip 

lainnya, seperti keakuratan, netralitas, kelengkapan, dan dapat 

diperbandingkan. Secara khusus, prinsip dapat diaudit juga menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menyiapkan laporan dan informasi             

yang dilaporkan memenuhi standar kualitas, keandalan, dan ekspetasi   

lainnya. 
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Gambar 2.1 

Prinsip-Prinsip Pelaporan dalam Sustainability Reporting 

 

 

 Sumber: www.menlh.go.id  
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2.2.4 Isi Laporan dari Sustainability Reporting 

 Pedoman GRI membahas isi Sustainability Reporting dalam suatu bagian 

tersendiri. Isi Sustainability Reporting menurut pedoman GRI terdiri dari lima 

bagian. 

1. Visi dan Strategi. 

Bagian ini menjelaskan visi dan strategi perusahaan berkaitan dengan 

Sustainability. Dalam bagian ini dicantumkan juga pernyataan atau sambutan 

dari manajemen. 

2. Profil perusahaan.  

Bagian ini merupakan overview struktur organisasi operasi perusahaan 

serta ruang lingkup pelaporan. 

3. Sistem Manajemen dan Struktur Pengelolaan  

Dalam bagian ini perusahaan harus mengungkapkan struktur 

organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan sistem manajemen. 

Termasuk dalam bagian ini adalah usaha-usaha perusahaan dalam melibatkan 

stakeholders. 

4. GRI Content Index.  

Bagian ini berisikan tabel yang mengidentifikasikan letak setiap 

elemen isi laporan GRI berdasarkan bagian dan indikatornya. Tujuan bagian 

ini adalah untuk memudahkan pengguna laporan agar dapat mengakses secara 

cepat informasi dan indikator yang terdapat dalam Pedoman GRI. 

5. Indikator Kinerja. 

Indikator  ini mengukur dampak atau efek kegiatan perusahaan. 

Indikator ini meliputi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Indikator ekonomi terdiri dari satu kategori : dampak ekonomi secara 

langsung. Dampak ini meliputi beberapa aspek, antara lain : pelanggan, 

pemasok, karyawan, sektor publik, dan penyedia dana atau investor. 

Indikator lingkungan juga hanya terdiri dari satu kategori, yaitu 

lingkungan. Namun aspek yang dinilai lebih banyak.Aspek lingkungan yang 

dinilai antara lain : energi, air, emisi, dan limbah. Selain itu juga aspek 
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biodiversity, produk dan jasa, ketaatan terhadap peraturan, transportasi, dan 

keseluruhan lingkungan. 

Indikator yang terakhir adalah sosial. Indikator ini terdiri dari empat 

kategori, yaitu : 

a. Pekerjaan dan Tenaga Kerja 

Dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain : hubungan perusahaan 

dengan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta penyebaran 

dan kesempatan tenaga kerja. 

b. Hak Asasi Manusia 

Dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain : tidak adanya 

diskriminasi terhadap tenaga kerja, adanya kebebasan karyawan dalam 

membentuk serikat pekerja, tenaga kerja anak-anak, dan penegakan 

disiplin. 

c. Masyarakat 

Kategori ini meliputi pengembangan masyarakat sekitar perusahaan, 

perlakuan terhadap korupsi, kompetisi dan penetuan harga, serta pengaruh 

politik terhadap perusahaan. 

d. Tanggung Jawab Terhadap Produk 

Indikator ini meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, produk 

dan jasa yang dihasilkan perusahaan, iklan yang ditawarkan, serta 

penghormatan terhadap privasi pelanggan. 

 

2.2.5. Indikator Kinerja dalam Sustainability Reporting 

 Sesuai dengan pengertian dasar dari Sustainability Reporting, maka 

terdapat tiga indikator kinerja dalam Sustainability Reporting, yaitu Indikator 

ekonomi, Indikator Lingkungan, dan Indikator Sosial. 

1. Indikator Ekonomi 

Indikator ekonomi terdiri dari satu kategori yaitu dampak ekonomi 

secara langsung. Dampak ini meliputi beberapa aspek, antara lain: pelanggan, 

pemasok, karyawan, sektor publik, dan penyedia dana atau investor. 
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2. Indikator Lingkungan 

Indikator lingkungan juga hanya terdiri dari satu kategori, yaitu 

lingkungan. Namun aspek-aspek yang dinilai lebih banyak. Aspek lingkungan 

yang dinilai antara lain: energi, air, emisi, dan limbah. Selain itu, juga aspek 

biodiversity, produk dan jasa, ketaatan terhadap peraturan, transportasi, dan 

keseluruhan lingkungan. 

3. Indikator Sosial 

Indikator ini terdiri dari empat kategori. Kategori pertama, pekerjaan 

dan tenaga kerja. dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain: hubungan 

perusahaan denga tenaga kerja; kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan 

dan pendidikan yang dilakukan perusahaan pada tenaga kerja; serta 

penyebaran dan kesempatan tenaga kerja. Kategori kedua, hak asasi manusia. 

Dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain: tidak adanya diskriminasi 

pada tenaga kerja; adanya kebebasan karyawan dalam membentuk serikat 

pekerja; tenaga kerja anak-anak , dan penegakan disiplin. 

Kategori selanjutnya, adalah masyarakat. kategori ini meliputi 

pengembangan masyarakat sekitar perusahaan; perlakuan terhadap korupsi; 

kompetisi dan penetuan harga; serta pengaruh politik terhadap perusahaan. 

Kategori terakhir, yaitu tanggung jawab terhadap produk. Indikator ini 

meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen; produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan; iklan yang ditawarkan; serta penghormatan terhadap 

privasi pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas,  indikator  kerja tersebut dapat digambarkan 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Indikator Kerja 

  CATEGORY ASPECT 

E
C

O
N

O
M

IC
 

   
Direct Economic Impact Customer 
 Suplier 
 Employees 
 Provider of Capital 
 Public Sector 
   

   
     

E
N

V
IR

O
M

E
N

T
A

L
 

   
Enviromental Material 
 Energy 
 Water 
 Biodiversity 
 Emissions, Effluent, and Waste 
 Supliers 
 Products and Services 
 Compliance 
 Transport 
 Overall 
   
   

     

S
O

C
IA

L
 

Labour Practices and Decent Work Employment 
 Labour/Management Relations 
 Health and Safety 
 Training and Education 
 Diversity ang Opportunity 
   
Human Rights Strategy and Management 
 Non-discrimination 

 
Freedom of association and Collective 
bargaining 

 Child Labour 
 Forced and Compulsory Labour 
 Disciplinary Practices 
 Indigenous Rights 
   
Society Community 
 Bilbery and Corruption 
 Political Contributions 
 competition and Pricing 
   
Product Responsibility Costumer Health and Safety 
 Products and Services 
 Advertising 
  Respect for privacy 

  Sumber: Sustainability Reporting Guidlines, GRI 2002, hal.36 
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2.2.6. Manfaat Sustainability Reporting 

  Sustainability Reporting merupakan alat yang efektif untuk menjaga 

reputasi perusahaan, membangun kepercayaan stakeholders, menunjukan 

akuntabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum ada empat 

manfaat dari pelaksanaan Sustainability Reporting oleh perusahaan. 

1. Meningkatkan Citra Perusahaan 

Citra perusahaan akan meningkat dikarenakan stakeholders memandang 

perusahaan telah menjalankan aktivitas perusahaan dengan sangat menjaga 

berbagai hal yang berada di dalam maupun di luar  perusahaan. 

2. Disukai Konsumen 

Konsumen akan semakin menyukai produk perusahaan, karena konsumen 

cenderung memilih untuk membeli produk yang dipersepsikan sedikit 

merusak lingkungan. 

3. Diminati Investor 

Perusahaan akan semakin diminati investor karena para investor pun 

mengalami perubahan pandangan investasi. Mereka tidak hanya mencari 

return yang besar tetapi juga mencari perusahaan yang ramah lingkungan dan 

menjalankan tanggung jawab sosial. Konsep ini dikenal dengan socially 

responsible investment (SRI).  

4. Dipahami oleh stakeholders  

Dalam pelaksanaan Sustainability Reporting, perusahaan harus memahami 

para stakeholders-nya. Perusahaan harus selalu membangun komunikasi 

dengan para stakeholders. Komunikasi yang timbul ini akan membantu 

perusahaan untuk mengantisipasi berbagai isu yang mungkin terjadi, 

memenuhi kebutuhan stakeholders, dan membangun bisnis yang lebih baik.  
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2.2.7. Peran Akuntan dalam Sustainability Report 

Profesi akuntan secara tradisional dipahami hanya sebagai pencatat 

transaksi keuangan perusahaan, pembuat laporan keuangan, dan melakukan audit 

atas laporan keuangan. Namun seiring perubahan peran, profesi akuntan pun terus 

mengalami perubahan peran. Profesi akuntan berkembang dengan melakukan 

diversifikasi dalam area non akuntansi dan jasa konsultasi. Peranan akuntan saat 

ini antara lain meliputi : penyusunan sistem informasi dan biaya, pencegahan 

fraud dan melakukan pengendalian internal, juga sebagai penilai bisnis dan asset. 

Dalam wacana sustainability ini, akuntan juga dapat memberikan 

peranannya. Peranan tersebut dapat diwujudkan dalam proses penyiapan SR, audit 

atas SR, dan mengembangkan SR serta melakukan berbagai penelitian mengenai 

SR. 

Gambar 2.2 

Market-Based Approach To Sustainability 

 

 Sumber: Media Akuntansi, Edisi 47/TahunXII/Juli 2005 
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2.2.7.1. Proses Penyiapan Sustainability Reporting 

Proses penyajian SR dilakukan dengan beberapa mekanisme sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan kebijakan perusahaan 

Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

sustainability development, kemudian  mempublikasikan kebijakan tersebut 

beserta dampak-dampaknya. 

2. Tekanan pada rantai pemasok 

Harapan masyarakat terhadap perusahaan untuk memberikan produk dan jasa 

yang ramah lingkungan juga dapat memberikan tekanan pada perusahaan 

untuk menetapkan standar kinerja dari pelaporan sustainability kepada para 

pemasok dan mata rantainya. 

3. Keterlibatan stakeholders 

4. Voluntary codes 

Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan  untuk 

mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability. Apabila perusahaan 

belum melaksanakan maka perusahaan harus memberikan penjelasan. 

Selain mekanisme di atas, mekanisme yang lain adalah rating dan 

benchmarking, pajak dan subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta 

kewajiban dan larangan. 

Dalam proses penyajian SR, peran akuntan manajemen sangat besar. 

Akuntan yang menjadi top  manajemen dapat membuat kebijakan yang 

mendorong SR. selain itu, akuntan yang menjadi manajer level menengah dapat 

berperan dalam penilaian dan pengukuran sustainability yang  dilakukan 

perusahaan beserta dampak-dampaknya. 

 

 

2.2.7.2. Audit atas  Sustainability Reporting 

Seperti tampak pada gambar 2.2, Sustainability Reporting dapat didukung 

oleh prose assurance dalam hal ini adalah audit atas Sustainability Reporting. 

Selin itu, dalam pedoman GRI juga dinyatakan bahwa salah satu prinsip pelaporan 



Bab V Kesimpulan dan Saran                                                                              30 
 
 

 

adalah dapat diaudit. audit ini diperlukan karena stakeholders perlu keyakinan 

bahwa informasi yang disajikan dalam Sustainability Reporting dapat diandalkan, 

netral, dan tepat waktu. 

Peran sebagai auditor atas Sustainability Reporting ini dapat dilakukan 

oleh akuntan publik. Hal ini didasarkan fakta bahwa akuntan publik sudah 

berpengalaman dalam melakukan audit untuk Sustainability Reporting. 

Selanjutnya peran pengembangan Sustainability Reporting juga melibatkan 

akuntan, terutama akuntan pendidik. 

 

 

2.3. Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 

Untuk menumbuhkan kesadaran perusahaan akan pentingnya pelaksanaan 

Sustainability reporting, maka Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan 

Manajemen (IAI-KAM) menyelenggarakan Indonesia Sustainability reporting 

Award (ISRA). Indonesia Sustainability reporting Award (ISRA) merupakan  

sebuah award yang ditujukan untuk korporat yang menerapkan Sustainability 

reporting (SR) secara baik. Indonesia Sustainability reporting Award (ISRA) 

pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 23 Juni 

2005 di Gedung Bidakara Jakarta. 

Hadirnya Indonesia Sustainability reporting Award (ISRA) tentunya dapat 

dijadikan tolak ukur sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia telah 

melaksanakan Sustainability reporting. Karena tentunya para nominator Indonesia 

Sustainability reporting Award (ISRA) merupakan perusahaan-perusahaan yang 

telah memulai melaksanakan Sustainability reporting. Selain itu tentu saja para 

stakeholder perusahaan dapat semakin yakin atas pelaksanaan Sustainability 

reporting di perusahaan tersebut, karena bagaimanapun para juri Indonesia 

Sustainability reporting Award (ISRA) merupakan pihak yang independen dan 

terpisah dari perusahaan sehingga penilaian akan pelaksanaan Sustainability 

reporting di perusahaan dilakukan secara objektif. 

Indikator penilaian dalam Indonesia Sustainability reporting Award 

(ISRA) meliputi kelengkapan (40%), kredibilitas (35%), dan komunikasi (25%). 
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Dewan juri dalam Indonesia Sustainability reporting Award (ISRA) 

beranggotakan dari perwakilan IAI, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 

Kementrian Negara BUMN, Bapepam, BEJ, Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG), Forum for Corporate Governance in Indoneia (FCGI), 

Indonesian Center for Sustainable Development, dan Yayasan Pembangunan 

Berkelanjutan. Kriteria yang digunakan oleh Dewan Juri banyak mengacu pada 

kriteria yang digunakan oleh Association of Chartered Accountant (ACCA) yang 

sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. 

Adapun manfaat dari diadakannya  Indonesia Sustainability reporting 

Award (ISRA) ini, menurut Antonius Alijoyo (Ketua Dewan Juri ISRA) akan 

meningkatkan reputasi dari perusahaan dan mereka bisa mengkomunikasikan apa 

saja yang sudah dan mereka lakukan untuk memberi nilai tambah untuk sosial dan 

lingkungannya. Dan dengan Indonesia Sustainability reporting Award (ISRA) ini, 

akan memudahkan investor untuk mengambil keputusan karena dapat melihat 

long term plan  dari perusahaan. 

 

 

2.4. Laporan Keuangan  

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan gambaran dan produk akhir dari proses 

akuntansi yang bersifat kuantitatif. Laporan keuangan juga sebagai media 

informasi yang merangkum semua kegiatan perusahaan. Apabila informasi ini 

disajikan secara benar maka informasi tersebut dapat menggambarkan         

kinerja perusahaan dan sangat berguna bagi manajemen dalam               

mengambil keputusan. Di bawah ini pengertian laporan keuangan menurut 

beberapa ahli. 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 1.2), pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 
pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk 
juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan 
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dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau 
prospektus. 
 
Menurut Harahap (2004 : 105), ”Laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : 

Neraca, Laporan Laba/Rugi atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Posisi Keuangan”. 

Menurut Baridwan (2000 : 17), ”Laporan keuangan merupakan ringkasan 

dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”. 

Kieso dkk (2002 : 6) yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait dan Helda 

Gunawan menyatakan bahwa ”Laporan keuangan merupakan sarana utama 

melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak di luar 

perusahaan”. 

Munawir (2000:2) menyatakan bahwa ”Laporan keuangan 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”. 

Di lain pihak menurut Darsono dan Ashari (2005:13), ”Laporan keuangan 

adalah informasi yang memuat informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan”. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang terdiri 

dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas (dana), dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan berfungsi untuk melihat kinerja manajemen dalam 

melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemilik serta untuk mengurangi 

kesenjangan informasi antara direksi atau manajemen perusahaan dengan pemilik 

atau kreditor yang berada di luar perusahaan.  
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2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan 

yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu 

perusahaan yang dapat digunakan baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern 

perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan laporan keuangan yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli. 

Baridwan (2000 : 17) mengemukakan bahwa ”Laporan keuangan dibuat 

oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan 

keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan lain, yaitu sebagai 

laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan”. 

Harahap (2004 : 106) menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan 

membaginya menjadi dua, diataranya : 

1. Tujuan umum : 

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima. 

2. Tujuan khusus : 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya 

yang relevan. 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004 : 1.2) adalah sebagai berikut. 

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka. 
Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan 

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

dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 
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yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi mengenai 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 mengenai perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat 

untuk menilai aktivitas investasi, pndanaan, dan operasi perusahaan selama 

periode pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan      

dalam menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga dapat              

berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas 

tersebut. 

Laporan keuangan menunjukan apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

atau menggambarkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

 

2.4.3. 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 

adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal  

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai             

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan                  

untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun  

demikian, sulitnya memahami informasi yang kompleks jangan          
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dijadikan alasan untuk tidak memasukan informasi tersebut dalam laporan 

keuangan. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut 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. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan 

materialitasnya. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. 

3. Keandalan 

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

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

dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan untuk disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu juga pemakai harus                

dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. 
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2.4.4. Unsur Laporan Keuangan 

Secara umum laporan keuangan pokok yang disusun oleh suatu 

perusahaan biasanya terdiri dari : 

1. Neraca  

Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. 

Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan) yang meliputi aset 

(sumber daya atau resource) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi 

hutang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan penggunaan dana 

atau keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan klaim perusahaan 

menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan di masa lalu. 

2. Laporan Laba Rugi  

Merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. 

Berbeda dengan neraca yang merupakan snapshot, maka laporan laba rugi 

mencakup suatu periode tertentu. Laba bersih merupakan selisih antara total 

pendapatan dikurangi dengan total biaya. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukan sebab-sebab 

perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada 

akhir periode. 

4. Laporan Arus Kas  

Laporan ini menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada 

suatu periode, hasil dari kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi 

dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

 

 

2.4.5. Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

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

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka 
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menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini 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 sahamjuga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada  pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 
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6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi          

untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan   

sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan    kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend)              

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

 

2.5. Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis laporan keuangan 

untuk menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajian perusahaan.                 

Di bawah ini merupakan pengertian analisis laporan keuanagan menurut beberapa 

ahli. 

Harahap (2005:190) mengemukakan bahwa: 

Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan     
keuangan menjadi unit informasi yang lebih dan melihat hubungan-       
nya yang bersifat signifikan atau makna antara satu dengan yang            
lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif              
dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam             
yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang          
tepat. 
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Menurut Riyanto (2001 : 41), ”Analisis laporan keuangan mencakup 

penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya 

untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat 

berguna dalam proses pengambilan keputusan.” 

Wild dkk ( 2004 : 23) mengemukakan bahwa : 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 
karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan 
tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis 
laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan yang telah 
disusun. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk 
mengkonversikan data yang berasal dari laporan sebagai bahan 
mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam 
dan lebih tajam dengan metode dan teknik analisis tertentu. 
 
Munawir (2002:35) menerangkan: 

Untuk mengetahui keadaan dan perkembangan suatu perusahaan 
dari tahun ke tahun perlu diadakan analisis terhadap laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu seseorang penganalisis 
harus mempelajari secara menyeluruh laporan keuangan. 
Maksudnya adalah untuk meyakinkan penganalisis bahwa laporan 
keuangan itu sudah cukup jelas menggambarkan semua data 
keuangan yang relevan sehingga penganalisis akan betul-betul 
mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan 
(comparable). 

 

Dari beberapa kutipan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat 

yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan 

adalah laporan keuangan, dalam hal ini analisis laporan keuangan digunakan 

untuk menilai perkembangan perusahaan dan juga dalam hal pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan langkah 

selanjutnya. 
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2.5.2. Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Beberapa teknik analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Komparatif 

Metode komparatif merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan 

cara melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang 

relevan dan bermakna untuk mengetahui perbedaan besaran maupun 

hubungannya. Perbandingan ini dapat dilakukan melalui perbandingan 

berikut ini. 

a. Intra Perusahaan 

b. Inter Perusahaan 

c. Industrial Norm 

d. Budget 

2. Trend Analysis-Horizontal 

Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan 

dari gambaran ini sebenarnya dapat kita bayangkan kecenderungan (tren) 

situasi perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi 

pada masa lalu sampai masa kini. Analisis ini harus menggunakan teknik 

perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan 

trennya.  

3. Membuat Laporan Keuangan dalam Bentuk Common Size Financial 

Statement (Laporan Bentuk Awam) 

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan 

dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah 

yang dinilai penting, misalnya asset untuk neraca, penjualan untuk laba 

rugi. 

4. Metode Index Time Series 

Dalam metode ini digunakan indeks dan digunakan untuk mengonversikan 

angka-angka laporan keuangan. 

5. Analisis Rasio 

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu 

dengan pos yang lain yang memiliki hubungan yang signifikan (berarti).  
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6. Teknik analisis lain, seperti : 

a. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana 

Analisis sumber dan penggunaan dana  dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat 

mutasinya. Setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya. Perubahan itu bisa  

dikelompokan dalam dua kriteria, yaitu perubahan pos kas saja atau 

modal kerja yang merupakan kumpulan pos aktiva lancar dan utang  

lancar. 

b. Analisis Break Even, digunakan untuk mengetahui : 

- hubungan antara penjualan, biaya, dan laba; 

- struktur biaya variabel dan biaya tetap; 

- kemampuan perusahaan memberikan marjin untuk menutupi biaya 

tetap; 

- kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas dimana 

perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. 

c. Analisis Gross Profit 

Digunakan dalam perencanaan keuangan atau budgeting. Analisis ini 

menggunakan data penjualan, biaya variable (harga pokok produksi), 

dan laba kotor. Sehingga dapat diketahui hubungan antara laba kotor, 

harga pokok penjualan, dan penjualan. 

d. Du Pont Analysis 

Analisis Du Pont menggabungkan rasio-rasio aktivitas dan profit 

margin, dan menunjukan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi 

untuk menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. 

7. Analytical Review / Transactional Analysis 

Analytical Review  lazim dikenal dalam ilmu auditing atau pemeriksaan. 

Teknik ini dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan 

cara melihat hubungan antara satu pos dengan pos lainnya dilihat secara 

rasional. 
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8. Metode Analisis (Prediksi atau Rating) 

Beberapa model prediksi yang dikenal adalah : 

a. Bound Rating 

Digunakan untuk menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di 

masar modal. 

b. Bankrupty Model 

Model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan 

bangkrut. 

c. Net Cash Flow Prediction Model 

Model ini didesain untuk mengetahui berapa besar arus kas masuk bersih 

perusahaan tahun depan. 

d. Take Over Prediction Model 

Model ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan 

perusahaan ini akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. 

 

 

2.5.3. Analisis Rasio 

Menurut Harahap ( 2004 : 221), ” Analisis Rasio adalah suatu metode 

analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dengan pos yang lain 

yang memiliki hubungan yang signifikan (berarti)”.  

Menurut Riyanto (2001 : 331), analisis rasio keuangan dibagi menjadi 

empat bagian, yaitu : keuangan terdiri dari : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan semua kebutuhan 

jangka pendek. 

2. Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka 

panjang. 
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3. Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, 

kas, aktiva, modal. 

4. Leverage 

Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengetahui posisi 

utang perusahaan terhadap modal maupun assets. 

5. Activity 

Rasio Activity adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan dan kegiatan 

lainnya. 

6. Produktivitas 

Rasio Produktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengetahui 

produktivitas unit yang dinilai. 

 

2.5.3.1. Tujuan dan Penggunaan Analisis Rasio 

Analisis rasio (ratio analysis) digunakan untuk membandingkan risk and 

return perusahaan yang berbeda sehingga dapat membantu investor dan kreditor 

selaku stakeholders utama membuat keputusan investasi dan pemberian kredit 

secara tepat. Keputusan tersebut memerlukan evaluasi perubahan kinerja selama 

jangka waktu investasi dan perbandingan antara perusahaan sejenis menurut 

periode waktu yang diperbandingkan. 

Kreditur jangka pendek (Short-term bank dan trade creditor) sangat 

berkepentingan dengan likuiditas jangka pendek perusahaan. Kreditur jangka 

panjang (Long-term creditor, seperti bond holders) berkepentingan dengan 

solvabilitas dalam jangka panjang. Para kreditur ini mengharapkan risiko 

minimum dan keyakinan sumber daya tersedian untuk pelunasan pokok dan 

bunga. 

Investor ekuitas sangat berkepentingan dengan earnings power perusahaan 

dalam jangka panjang. Investor ekuitas akan menerima risiko residual yaitu return 
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dari kegiatan operasional setelah seluruh klaim supplier dan kreditur diselesaikan 

sehingga analisis bagi investor ekuitas memerlukan analisis yang bersifat 

komprehensif. 

Tujuan utama analisis rasio yaitu membandingkan hubungan risk and 

return untuk perusahaan yang berbeda. Rasio menunjukkan profil perusahaan, 

karakteristik ekonomi, strategi kompetitif, keunikan operasional, karakteristik 

investasi dan keuangannya. 

 

2.5.3.2. Interpretasi Rasio 

Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebut. Perusahaan dapat memperbaiki rasio beban operasional 

terhadap penjualan dengan mengurangi biaya yang menstimulasi penjualan yaitu 

beban penelitian dan pengembangan. Pengurangan jenis biaya seperti ini 

kemungkinan berakibat pada penurunan penjualan atau pangsa pasar dalam jangka 

panjang. Dengan demikian profitabilitas yang tampaknya membaik dalam jangka 

pendek dapat merusak prospek perusahaan di masa depan. 

Perubahan tersebut harus diinterpretasikan dengan tepat. Banyak rasio 

memiliki variabel penting yang sama dengan rasio lainnya. Dengan demikian, 

tidaklah perlu untuk menghitung semua rasio yang mungkin untuk menganalisis 

sebuah situasi.   

Analisis rasio harus dicermati dengan sangat hati-hati interpretrasinya 

karena memiliki kelemahan sebagai berikut: 

1. Asumsi ekonomi : analisis rasio dirancang untuk memfasilitasi perbandingan 

dengan mengeliminasi perbedaan besar kecilnya perusahaan dan periode 

waktu. Secara implisit proses ini merupakan asumsi yang proporsional bahwa 

hubungan ekonomi tidak tergantung dari besar kecilnya perusahaan sehingga 

mengesampingkan keberadaan fixed costs. Jika perusahaan mengeluarkan 

fixed costs, perubahan dalam total costs dan laba tidak proporsional terhadap 

perubahan dalam penjualan.  
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2. Benchmarks : analisis rasio sering memiliki kekurangan dalam benchmarks 

untuk menunjukkan  tingkat yang optimal. Evaluasi suatu rasio sering 

tergantung cara pandang seorang analis. Salah satu benchmark yang relevan 

adalah norma industri sebagai bukti empiris yang menunjukkan bahwa 

klasifikasi industri merupakan faktor utama dalam menjelaskan rasio dan rasio 

suatu perusahaan merupakan bagian kumpulan untuk menghitung rata-rata 

industrinya. 

3. Waktu dan window dressing : data yang digunakan untuk menghitung rasio  

hanya tersedia pada saat laporan keuangan disusun sehingga dalam kasus 

perusahaan yang sangat tergantung dari musim, rasio tidak mencerminkan 

hubungan operasional yang normal.  Masalah waktu pelaporan menciptakan 

masalah lain yaitu transaksi pada akhir tahun dapat memanipulasi rasio agar 

perusahaan terlihat lebih baik, atau sering disebut window dressing. 

4. Angka negatif : analisis rasio tanpa referensi atas data yang dihitung dapat 

menghasilkan kesimpulan yang keliru karena analisis rasio menghitungnya 

dengan menggunakan program komputer. Untuk kasus seperti ini, program 

komputer yang memiliki data dengan angka negatif harus dievaluasi tersendiri 

atau program komputer harus dapat dibuat untuk memecahkan kasus seperti 

itu. 

5. Metode akuntansi : pilihan metode akuntansi dan estimasi sangat 

mempengaruhi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk 

menginterpretasikan rasio seperti itu, kita memerlukan konversi suatu metode 

akuntansi menjadi metode akuntansi yang lain agar metode akuntansinya 

sama. Pemahaman standar akuntansi dan pertimbangan yang tepat atas 

informasi yang tersedia dalam Notes to Financial Statements diperlukan untuk 

jenis analisis seperti ini. 
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2.5.4. Net Profit Margin 

2.5.4.1. Pengertian Net Profit Margin 

Marjin laba bersih merupakan ukuran keuntungan penjualan perusahaan 

setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Marjin ini menunjukan 

penghasilan bersih perusahaan atas penjualan. Berikut ini pengertian net profit 

margin menurut beberapa ahli. 

Adapun pengertian marjin laba bersih menurut Husnan dan Pudjiastuti 

(2001 : 75), ”Net profit margin merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak 

keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan”. 

Sedangkan Weston dan Brigham ( 2000 : 304) mengemukakan bahwa 

”Marjin laba bersih atas penjualan (net profit margin on sales) adalah rasio yang 

mengukur laba dari setiap rupiah/dolar penjualan; rasio ini dihitung dengan 

membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan”.  

Bambang Riyanto ( 2001 : 37), menyatakan bahwa ” Net Profit Margin 

yaitu perbandingan antara earnings after tax dengan net sales, perbandingan 

tersebut dinyatakan dalam persentase”. 

 Sofyan Syafri Harahap (2004 : 304) mengemukakan pernyataan sebagai 

berikut : ”Net Profit Margin menunjukan berapa besar persentase laba bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi”. 

 Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditari kesimpulan bahwa Net 

Profit Margin adalah rasio yang mengukur seberapa banyak bersih bisa diperoleh 

dari setiap rupiah penjualan, dimana rasio tersebut dinyatakan dengan persentase. 

 

 

2.5.4.2. Rumus Net Profit Margin 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka net profit margin dapat 

dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan, atau dapat 

juga dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : 
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2.5.4.3. Usaha untuk Memperbesar Net Profit Margin 

Besar kecilnya Net Profit Margin pada setiap transaksi penjualan 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan earnings after tax. Besar kecilnya 

laba bersih setelah pajak atau earnings after tax tergantung kepada pendapatan 

dari sales dan besarnya biaya. Dengan jumlah biaya tertentu Net Profit Margin 

dapat diperbesar dengan memperbesar sales , atau dengan jumlah sales tertentu 

Net Profit Margin dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil jumlah 

biaya.  

Dengan demikian, Bambang Riyanto (2001 : 39-40) mengemukakan 

bahwa terdapat dua cara dalam usaha untuk memperbesar Net Profit Margin,  

yaitu : 

1. Dengan menambah jumlah biaya sampai tingkat tertentu diusahakan 

tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya. Atau dengan kata lain 

tambahan sales harus lebih besar daripada tambahan jumlah biayanya. 

Perubahan besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan harga penjualan 

per unit apabila volume sales dalam unit sudah tertentu (tetap). Atau 

disebabkan karena bertambahnya luas penjualan dalam unit kalau tingkat 

harga penjualan per unit produk sudah tertentu (tetap). Dengan demikian, 

dapatlah dikatakan bahwa pengertian menaikkan tingkat sales di sini dapat 

berarti memperbesar pendapatan dari sales dengan jalan sebagai berikut : 

a. Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan tertentu, atau 

b. Menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam unit 

tertentu. 

 

 



Bab V Kesimpulan dan Saran                                                                              48 
 
 

 

2. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

adanya pengurangan jumlah biaya yang sebesar-besarnya, atau dengan kata 

lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar daripada berkurangnya 

pendapatan dari sales. Meskipun jumlah sales selama periode tertentu 

berkurang, tetapi oleh karena disertai dengan berkurangnya jumlah biaya yang 

sebanding, maka akibatnya ialah bahwa Net Profit Margin makin besar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


