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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang disusun oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba-rugi, 

laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan adalah: 

1. Investor 

Penanam modal berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil 

pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan 

informasi untuk membantu dalam menentukan apakah harus membeli, 

menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar deviden. 

2. Kreditur 

Kreditur tertarik pada informasi keuangan memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar oleh 

perusahaan pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok 

Pemasok tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

4. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi keuangan yang memungkinkan mereka menilai kemampuan 
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perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat didalam perjanjian 

jangka panjang. 

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. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi mengenai perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. 

 

Informasi yang disajikan pada laporan keuangan bersifat umum .dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal yang beresiko kepada 

perusahaan maka ketentuan laporan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan 

memenuhi kebutuhan pemakai lain. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK (2002; 05), adalah: 

“1. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. 

2.  Laporan keuangan juga menunjukan pertanggungjawaaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 
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2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002;2) pada Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07, pengertian laporan 

keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), 
catatan dan laporan secara materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan perubahan harga”. 
 
Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, perhitungan laba 

atau rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Neraca menggambarkan 

jumlah aktiva-aktiva, hutang-hutang dan modal pada suatu periode  tertentu, 

laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber penggunaan atau alasan 

yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya laporan 

keuangan sering mengikutsertakan kelompok lainnya yang bersifat membantu 

untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut misalnya, laporan sebab-sebab 

perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar lainnya. 

 

2.1.2   Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2002;4) dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraph 12 sampai dengan 14 

adalah: 

1. Menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan, suatu perubahan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besarnya pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi angka yang mungkin dibutuhkan 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 
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menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak 

menyediakan informasi non keuangan. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan menahan 

atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau mengangkat kembali 

atau mengganti manajemen. 

 

Dari ketiga pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa laporan keuangan 

dapat memberikan informasi tentang kekayaan dan kewajiban serta bagaimana 

manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan 

aktivitasnya untuk mencapai tujuan perusahaan selama periode tertentu, sehingga 

para pemakai laporan keuangan yaitu yang mempunyai hubungan dengan 

perusahaan dapat mengambil keputusan mengenai hubungan mereka tersebut. 

 

2.1.3 Bentuk Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2002;5), dalam kerangka dasar paragraf 07 tentang bentuk 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 
laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus 
dana) catatan dan laporan lain secara materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 
skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
misalnya informasi keuangan perubahan harga”. 
 
Dari pernyataan diatas maka dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan yang sistematis, tentang aktiva, hutang dan modal 

dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi tujuan neraca adalah 

untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan 

biasanya pada saat akhir tahun kalender. Bentuk atau  susunan dari neraca 
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tidak ada keseragaman diantara perusahaaan tergantung dari tujuan-tujuan 

yang dicapai tetapi bentuk neraca yang umumnya digunakan adalah: 

a. Bentuk Skontro (Account Form) 

Dimana semua aktiva tercantum disebelah kiri atau debet dan hutang 

tercantum disebelah kanan atau kredit. 

b. Bentuk Vertical (Report Form) 

Dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian atas yang 

selanjutanya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang serta modal. 

c. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi laporan 

keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak jelas misalnya besarnya modal 

kerja netto (net working capital). 

2. Lapoan Laba-Rugi (Income Statement) 

Laporan Laba-Rugi merupakan suatu laporan keuangan yang sistematis 

tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan 

dalam periode tertentu. Bentuk dari laporan laba rugi yang biasa 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk Single Step  

Yaitu dengan menggabungkan penghasilan menjadi suatu kelompok 

dan semua biaya dalam suatu kelompok, sehingga laba rugi bersih 

hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya dari 

total penghasilan. 

b. Bentuk Multiple Step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokkan yang lebih teliti yaitu: 

1. Bagian kesatu menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari 

usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau 

memberikan jasa) diikuti dengan harga pokok barang yang 

dijual sehingga diperoleh laba kotor. 
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2. Bagian kedua biaya-biaya operasional terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum atau administrasi (operational 

expense). 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar 

usaha pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang 

terjadi diluar usaha pokok perusahaan (non operating financial 

income dan expense). 

4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi isidentil (extra 

ordinary gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih 

sebelum pajak pendapatan.  

Bentuk multiple step ini merupakan prinsip-prinsip yang umum 

diterapkan dalam menyusun laba rugi. 

3. Laporan Arus Kas  

Menggambarkan jumlah arus kas masuk (penerimaan kas) dan jumlah kas 

keluar (pembayaran atau pengeluaran kas) dalam suatu periode tertentu 

yang diklasifikasikan dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. 

4. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geogafis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 

 

2.1.4 Sifat dan Ketebatasan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atas lapoan keuangan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut Munawir (2002;6) 

menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 
progress report. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang 
merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat (recorded 
fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi 
(Accounting Convensional Postulat), pendapat pribadi (personal 
judgement)”. 
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Berdasarkan sifat-sifat laporan keuangan tersebut di atas, laporan 

keuangan itu mempunyai  beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Laporan Keuangan yang dibuat secara periodic 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 di dalam interim report 

ini terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal 

judgement) yang dilakukan oleh akuntansi atau manajemen yang 

bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

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

didasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan 

berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis 

haga perolehannya dan pengurangan dilakukan terhadap aktiva tetap 

tersebut akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam 

lapoan keuangan hanya merupakan nilai buku (Book Value) yang belum 

tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasakan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu dan tanggal yang 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 itu 

disebabkan naiknya haga jual barang tesebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisis dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian 

tehadap peubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru 

(misleading). 
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4. Laporan keuangan dapat mencerminkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan karena factor-faktor tersebut 

tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang (dikuantifisir) misalnya reputasi 

dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat 

dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembeli maupun penjualan yang 

telah disetujui, kemampuan serta integritas manajernya dan sebagainya. 

 

2.2     Analisa Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Informasi ini akan lebih berarti apabila dilakukan analisis terhadap data-data yang 

ada dalam laporan keuangan.  

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan return 

perusahaan yang berbeda disamping membantu investor dan kreditur membuat 

keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari 

evaluasi perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan 

membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. 

Kebutuhan informasi dan teknik analisis yang tepat digunakan untuk 

keputusan investasi dan kredit. Kreditur biasanya lebih tertarik dengan tingkat 

likuiditas ataupun solvabilitas perusahaaan. Kreditur ingin meminimalkan resiko 

dan menjamin bahwa sumber daya yang ada, tersedia untuk membayar kewajiban 

dan bunganya sebaliknya investor lebih tertarik dengan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba profitabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis 

dibutuhkan oleh kreditur dan investor di samping manajemen. 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 

karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau 

tingkat kesehatan suatu perusahaan. Pekerjaan yang paling mudah dalam analisis 

keuangan tentu saja menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. 
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Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2000;51), mendefinisikan analisis 

laporan keuangan adalah: 

“Analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan 
neraca dan laporan laba-rugi”. 
 
Dari laporan keuangan neraca dan laba-rugi dapat dihasilkan laba ditahan, 

laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan aliran kas. 

Menurut Bambang Riyanto (1999;327) tentang arti pentingnya analisis 

laporan financial mengemukakan: 

“Menghubungkan elemen-elemen dari berbagai aktiva yang satu dengan 
yang lainnya, elemen-elemen dari berbagai pasiva dalam neraca pada 
suatu saat tertentu akan dapat diperoleh banyak gambaran mengenai 
posisi atau keadaan financial suatu perusahaan”. 
 
Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa analisis, dilakukan untuk 

mengukur hubungan antara pos-pos laporan keuangan dan bagaimana hubungan 

pos-pos itu untuk mengetahui arah perkembangan financial. 

Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan 

dari hasil usaha dari suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang 

diperbandingkan termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

jumlah rupiah, persentase serta trendnya, penganalisis dan menginterpretasikan 

posisi keuangan suatu perusahaan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan perimbangan (mathematical 

relationship) antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan 

menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini akan dapat menjelaskan baik-

buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

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

oleh perusahaan yang bersangkutan. 
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Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila data tersebut dibandingkan dua periode atau lebih, dan 

dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil. 

Menurut S. Munawir (2002;31) dalam menganalisis dan menilai posisi 

keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, factor yang paling 

utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah: 

1. Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

2. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya tersebut tepat pada waktunya. 

Faktor-faktor tersebut di atas akan dapat diketahui dengan cara 

menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan. Dengan 

menggunakan metode atau teknik analisis yang sesuai dengan tujuan analisis. 

Dengan kata lain, laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena 

dengan analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan 

masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang 

besangkutan. 

 

2.2.3 Metode dan Teknik Analisis laporan Keuangan  

Metode dan Teknik Analisis dipergunakan dalam menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan, 

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan setiap pos bila diperbandingkan 
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dengan laporan beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu. Menurut Dwi 

Prastowa dan Rifka Julianti (2002;54), metode analisis terdiri dari dua, yaitu: 

1. Analisis Horizontal adalah analisis dengan membandingkan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan 

diketahui perkembangannya. 

2. Analisis Vertikal adalah analisis dengan membandingkan antar pos yang 

satu dengan yang lainnya dalam laporan keuangan dalam satu periode 

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada 

saat itu saja. 

 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002;215), tentang teknik analisis 

laporan keuangan yang sering digunakan yaitu: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan  

Suatu teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan 

untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan: 

a) data absolute atau jumlah dalam rupiah 

b) kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c) kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d) perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e) persentase dari total 

2. Trend Percentage Analysis 

Suatu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan 

perusahaan, apakah kecenderungan menunjukkan naik, tetap atau turun. 

3. Laporan dengan Prosentase Per-komponen 

Suatu teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya serta untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan penjualan. 

4. Analisis Sumber dan penggunaan Modal 
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Suatu teknik analisis untuk mengetahui sumber-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) 

Suatu teknik analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Rasio 

Untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan 

laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis BEP 

Untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan 

agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian namun juga belum 

memperoleh keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

2.3     Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan tertentu 

dari angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui 

keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat tertentu. Analisis juga 

sangat berguna bagi pihak manajemen untuk merancang perencanaan dan 

pengawasan operasi perusahaan sedangkan bagi pihak ekstern, analisis rasio ini 

dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonominya. 

Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar menginterpretasikan kondisi keuangan dan 

hasil operasi perusahaan untuk melakukan interpretasi tersebut diperlukan suatu 

ukuran tertentu yang dikenal dengan rasio. Analisis rasio perusahaan merupakan 

langkah awal dari analisis laporan keuangan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio 

Analisis rasio merupakan suatu teknik analisis yang dalam banyak hal 

mampu memberikan petunjuk adanya gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi 
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yang melingkupinya. Apabila rasio-rasio dihitung dan diinterpretasikan secara 

tepat akan mampu menunjukkan pada aspek-aspek mana evaluasi dan analisis 

lebih lanjut perlu untuk dilakukan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002;257), mmendefinisikan rasio 

keuangan adalah: 

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 
keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan”. 
 
Adapun Dwi prastowa dan Rifka Julianti (2002;76), memberikan definisi: 

“analisis rasio merupakan analisis yang dapat memberikan jalan keluar 
dan menggambarkan gejala-gejala yang tampak pada suatu keadaan”. 
 

2.3.2    Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Keuntungan utama dari rasio adalah bahwa rasio-rasio dapat digunakan 

untuk membandingkan risiko dan return perusahaan dengan ukuran yang berbeda-

beda. Rasio ini dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu 

dan menunjukan karakteristik ekonomi dan strategi persaingan dalam melakukan 

aktivitas operasi, keuangan ataupun investasinya. 

Rasio keuangan menggambarkan hubungan sistematis antara komponen-

komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan 

dengan rasio keuangan standar, misalnya rasio keuangan industri atau rasio 

keuangan perusahaan beberapa tahun tertentu. Manfaat angka rasio tergantung 

kepada penganalisa dalam menginterpretasikan data keuangan. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Pada dasarnya rasio keuangan tidak memiliki standar baku dan bervariasi 

tergantung dari masing-masing analis. Menurut Martono, dan kawan-kawan 

(2002;53), secara garis besar ada empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu: 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratio), yaitu rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas perusahaan dengan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau 

kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio aktivitas (activity ratio) atau dikenal dengan rasio efisiensi, yaitu rasio 

yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asset-assetnya. 

3. Rasio leverage finansial (financial leverage ratio), yaitu rasio yang mengukur 

seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang pinjaman. 

4. Rasio keuntungan (profitability ratio) atau rentabilitas, yaitu rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. Rasio profitabilitas mengukur hubungan laba dengan 

penjualan, laba investasi untuk menghasilkan laba. 

 

 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan  

Meskipun rasio keuangan mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, 

namun rasio keuangan sebagai pembanding memiliki kelemahan-kelemahan, 

seperti yang dikatakan oleh Samryn (2001;341), sebagai berikut: 

1.  Kelemahan analisis rasio keuangan berhubungan dengan identifikasi bidang 

usaha bagi perusahaan yang akan dianalisis. Terhadap sebuah perusahaan 

yang menjalankan kegiatan dalam banyak lini bisnis, kadang-kadang sulit 

mengidentifikasikan kategori industri yang menjadi bidang usaha perusahaan 

yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memilih jenis 

industri yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. 

2. Berhubungan dengan penggunaan rata-rata industri sebagai alat ukur 

kewajaran suatu kinerja yang dicapai. Rata-rata industri yang dipublikasikan 

hanya merupakan aproksimasi dan menyediakan pedoman umum kepada para 

pemakai dibanding dengan rasio rata-rata yang ditentukan secara ilmiah, dari 

semua atau bahkan suatu sampel perusahaan yang representatif dalam 

kelompok industri tertentu. Dengan demikian suatu rata-rata industri tidak 

dapat sepenuhnya dijadikan target atau standar rasio yang dikehendaki. 

3. Berhubungan dengan perbedaan interpretasi di antara praktisi akuntansi. Para 

praktisi akuntansi di perusahaan-perusahaan sering memberikan interpretasi 

yang berbeda antara transaksi sejenis yang terjadi. Hal ini menyebabkan 
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timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut dan pada 

akhirnya dapat menyebabkan rasio-rasio keuangan yang dibuat dapat menjadi 

terlalu tinggi atau rendah. 

 

2.4       Laba 

2.4.1    Pengertian Laba  

Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha dengan 

mengukur efektivitas dan efisiensi. Walaupun tidak semua perusahaan 

menjadikan profit sebagi tujuan utamanya tetapi dalam mempertahankan 

usahanya memerlukan laba. 

Laba merupakan bagian dari ikhtisar keuangan yang memiliki banyak 

kegunaan dalam berbagai konteks, laba pada umumnya dipandang sebagai suatu 

dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman 

investasi dan pengambilan keputusan. 

Pengertian laba menurut Syahrul, dan kawan-kawan (2000;666), adalah 

sebagai berikut: 

1. Laba adalah perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan 

jasa-jasa dengan harga jual dengan harga yang lebih tinggi dari pada biaya 

untuk menghasilkannya. 

2. Laba adalah perbedaan antara harga jual dan harga beli dari suatu komoditi 

atau surat berharga apabila harga jual lebih tinggi”. 

 
Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya 

pengertian laba adalah hasil dari pengurangan antara pendapatan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan tersebut. 

 

2.4.2 Pengukuran Laba 

Pengukuran laba didasarkan pada tiga jenis pendekatan approach, yaitu: 

konsep laba pada tingkat struktural, tingkat interpretatif, dan tingkat perilaku. 

Hendriksen, (2000;332), sebagai berikut: 

“Konsep pengukuran laba pada tingkat struktural adalah konsep 
pengukuran laba yang didasari atas konsep laba akuntansi”. 
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 FASB Statement of Accounting concepts No.1 menganggap bahwa laba 

akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan bahwa 

laba akuntansi dapat digunakan dalam prediksi arus kas yang akan datang. 

Konsep pengukuran laba pada tingkat interpretatif menyandarkan 

pemikiran atas keterkaitan laba dengan  modal pemilik  ekuitas. Dalam hal ini 

laba diakui sebagai sebagai suatu kenaikan bersih dalam kekayaan perusahaan 

atau kekayaan pemilik, sehingga laba juga sekaligus dipandang sebagai 

pemelihara kekayaan.  

Konsep pengukuran laba menurut perilaku behavior menghubungkan laba 

dengan proses keputusan para investor dan kreditur, reaksi harga surat berharga di 

pasar yang terorganisasi terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal 

dari manajemen, dan reaksi umpan balik (feed back) manajemen dan para 

akuntan. Dalam konsep ini, laba ditekankan sebagai alat ramal (forecast 

instrument) dimana pihak ketiga; investor, kreditor berkepentingan dalam 

menentukan apakah akan memegang dan menunggu dividen berikutnya atau 

justru melepas kepemilikannya atas perusahaan. Jadi, para investor dan kreditor 

yang telah memiliki hubungan ataupun belum dengan perusahaan, memandang 

laba saat ini sebagai tolok ukur untuk menghitung laba yang akan datang.  

 

2.4.3   Jenis-jenis Laba 

Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi, terdiri dari: 

1. Laba kotor 

Laba kotor adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba operasional net operating income  

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomian, dapat diharapkan akan tercapai setiap tahun. Oleh karena 

itu, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan 

mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa kepada pemilik  modal. Atau 

laba perusahaan dari usaha operasi pokoknya selama satu periode, yang 
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merupakan selisih antara gross profit dengan general and administration 

expenses dan selling expenses. 

3. Laba netto bukan operasional non operating income  

Laba netto bukan operasi yaitu laba perusahaan diluar usaha operasi 

pokoknya, yang merupakan selisih antara non operating revenues dengan 

non operating expenses selama satu periode. 

4. Laba sebelum pajak 

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di 

luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, 

angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang 

pada akhirnya dicapai perusahaan dengan usaha pokok maupun diluar 

usaha pokoknya selama satu periode, yang merupakan gabungan antara net 

operating income dengan non operating income, sebelum dikurangi 

dengan pajak pendapatan. 

5. Laba setelah pajak atau laba bersih net income after taxes 

Laba bersih yaitu laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba bersih 

dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan (retained earnings). Dari 

perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan 

sebagai deviden kepada para pemegang saham. Atau penghasilan netto 

yang diperoleh perusahaan dari usaha pokok maupun di luar usaha 

pokoknya, sesudah dikurangi pajak pendapatan income taxes selama satu 

periode. 

  

2.5       Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian Profitabilitas  

Profit merupakan hasil dari kebijakan manajemen. Oleh karena itu, kinerja 

perusahaan dapat diukur dengan profit. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan profit disebut profitabilitas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Gibson (2000;285), bahwa: 

“Profitabilitas is the ability of the fim to generate earnings”. 
 
 Menurut Brigham dan Houston  (2001;89), menyatakan bahwa: 
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“Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 
keputusan”. 
 
Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dengan melakukan berbagai 

alat analisis, tergantung dari tujuan analisisnya. Analisis pofitabilitas memberikan 

bukti pendukung mengenai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan 

sejauh mana efektifitas pengelolaan perusahaan. Alat analisis yang sering 

digunakan untuk analisis profitabilitas adalah rasio profitabilitas.  

 

2.6       Rentabilitas 

2.6.1 Pengertian dan fungsi Rentabilitas 

Rentabilitas itu sendiri secara umum dapat dibedakan dalam dua macam, 

yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Perbedaan ini pada 

pokoknya hanya terletak pada cara menghitung jumlah modal yang digunakan. 

Pada rentabilitas ekonomi modal yang digunakan tidak dibedakan apakah itu 

modal sendiri atau modal asing sedangkan pada rentabilitas modal sendiri yang 

digunakan dibedakan antara modal sendiri dengan modal asing. 

Menurut Drs.Sutrisno, MM (2003:18) pengertian rentabilitas adalah 

sebagai berikut: 

“Rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan perusahana dalam menghasilkan 
laba dengan semua modal”. 
“Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba dengan modal sendiri” 
 
Untuk mengetahui apakah perusahaan yang dikelola selama ini telah 

berjalan dengan baik, maka pengelola perusahaan harus mengetahui kinerja 

perusahan nyang dikelolanya. Salah satu aspek yang dapat digunakan dalam 

mengukur kinerja perusahaan adalah melalui rentabilitas. Adapun pengertian 

rentabilitas menurut S. Munawir (1998:35) yang dimaksud dengan rentabilitas 

adalah: 

“Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan 
diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 
aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu 
perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang 
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diperoleh dalamsuatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 
perusahaan tertsebut”. 
 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa rentabilitas berfungsi sebagai alat ukur 

bagi perusahaan di dalam menilai apakah modal atau aktiva perusahan telah 

digunakan secara efisien dan efektif dalam menghasilkan laba. Karena ttingkat 

rentabilitas mencerminkan kemampuan modal atau aktiva perusahan dalam 

menghasilkan keuntungan, maka tingkat rentabilitas yang tinggi dapat merupakan 

indicator dan pencerminan efisiensi yang tinggi pula. 

 

2.6.2 Rasio Keuntungan (Profitabilitas) atau Rentabilitas 

Rasio keuntungan atau rentabilitas menurut Martono S. U dan Agus 

harjito, M.Si (2000:59) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio profitabilitas 

terdiri dari dua jenis rasio yaitu: (1) rasio yang menunjukkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan dan (2) rasio yang menunjukkan laba yng 

berhubungan dengan investasi. Kedua rasio ini secara bersama-sama 

menunjukkan efektifitas rasio. 

Profitabilitas dalam hubungannya antara penjualan dengan laba dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Gross Profit Marjin (Rasio Laba Kotor) 

Menunjukkan hubungan antara penjualan dengan harga pokok penjualan 

(cost of good sold). Dengan rumus: 

GrossProfitMargin=
Sales

ofitGross

Sales

SoldCostOfGoodSales Pr=−
 

b. Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutup biaya yang harus 

ditanggung dalam menjalankan operasinya dengan pendapatan yang 

dihasilkan selam periode tertentu. Biaya tersebut meliputi harga pokok 

penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya bunga, 

dan pajak. Persamaannya adalah: 
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Net Profit Margin =
Sales

axesofitAfterTNetPr
  

 

Sedangkan rasio profitabilitas dalam hubungannya antara laba dengan 

investasi sering disebut rasio rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara dengan aktiva (modal untuk menghasilkan laba 

tersebut). Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu.dan umumnya dirumuskan dengan 

rumus: 

%100×
M

L
 

Dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode waktu 

tertentudan M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. 

 

2.6.3 Penilaian Rasio Rentabilitas 

Dengan adanya macam-macam cara dalam menilai rentabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang 

berbeda-beda dalam menghitung rentabilitasnya. Yang terpenting adalah 

rentabilitas mana yang akan dipergunakan sebagai alat ukur efisiensi penggunaan 

modal atau aktivanya. Rasio rentabilitas menggunakan beberapa alat antara lain 

adalah: 

a. ROI dan Pendekatan DU PONT 

Salah satu alat analisis keuangan yang menggunakan rasio keuangan 

adalah system Du Pont. Du Pont adalah nama perusahaan yang 

mengembangkan system ini, sehingga disebut system Du Pont. System Du 

Pont dan system rentabilitas ekonomis mempunyai kemiripan sehingga 

kadang-kadang ditafsirkan sama. Oleh karena itu perlu diketahui 

perbedaannya, yaitu pada system Du Pont dalam menghitung Return On 

Investment (ROI) yang didefinisikan sebagai laba adalah laba setelah 

pajak, sedangkan konsep rentabilitas ekonomis laba yang dimaksud adalah 
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laba sebelum bunga dan pajak. Sedangkan pembaginya sama yaitu 

investasi atau total akitva. 

Kedua alat tersebut dapat dihitung dengan cara: 

Return on Investment = Net profit margin x Total assets turnover 

Dimana: 

NetSales

erTaxEarningAft
inofitMNet =argPr    

sTotalAsset

NetSales
sTurnoverTotalAsset =  

Maka didapat formula rumus return on investment adalah: 

aTotalAktiv

erTaxEarningAft
ROI =  

 

b. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi adalah suatu perbandingan antara laba usaha dengan 

seluruh modal (modal sendiri dan modal asing) yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase. Oleh karena 

itu pengertian rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi 

sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh 

modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Modal yang 

diperhitungkan untuk rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja 

didalam perusahaan (operating capital atau assets). 

Rentabilitas ekonomi = Profit margin x Total assets turnover 

Dimana: 

NetSales

EBIT
inofitM =argPr  

sTotalAsset

NetSales
sTurnoverTotalAsset =  

Maka didapat formula rumus rentabilitas ekonomi adalah: 
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%100Re x
sTotalAsset

EBIT
Ekonomintabilitas =  

Formula rumus rentabilitas ekonomi tersebut sering juga disebut sebagai 

return on assets karena seluruh modal atau aktiva yang bekerja di 

dalamnya dimaksudkan untuk memperoleh laba yang maksimal bagi 

perusahaan. Dimana ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pengembalian berupa income dengan menggunakan aktiva 

yang dimilikinya. 

 

2.7     Perkembangan Laporan Arus Kas 

Pada awal 20-an Perkembangan dunia usaha sudah semakin pesat, disertai 

dengan dikenalnya bentuk badan usaha baru yaitu PT. (Perseroan Terbatas). Pada 

perseroan Terbatas ini terdapat unsur penting yaitu pemilik perusahaan pemegang 

saham, kreditur dan manajer. Kepemilikan ini ditandai dengan penyertaan saham, 

maka timbulah konsep entity theory. Entity theory ini menyatakan bahwa harta 

perusahaan adalah milik pemilik perusahaan, sedangkan hutang dan modal saham 

merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Dalam suatu kondisi tersebut menyebabkan pengertian penekanan pada 

penyajian laporan keuangan, perhitungan laba-rugi, menjadi penting dibandingkan 

neraca. Tuntutan penyajian perhitungan laba-rugi makin mendesak, terutama dari 

pemegang saham dan calon pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan juga dari 

pihak manajemen perusahaan sendiri. 

Tahun 1961, AICPA melalui Accounting Research Study no.2 

merekomendasikan analisis terhadap cash flow sebagai bagian dari fund 

statement. Kemudian melalui APB opini no.3 pada tahun 1963 ditetapkan 

beberapa standar untuk penyusunan dan penyajian sebagai pilihan bagi laporan 

keuangan. Laporan ini disebut Statement of Sources and Application of Fund. 

Semakin banyak dukungan dari kalangan dunia usaha, maka APB opini No.19 

membuat ketetapan Statement of Change in Financial Position sebagai bagian 

yang integral dari laporan keuangan temasuk dalam opini auditor. Dalam opini 

No19, bukan suatu keharusan tetapi disajikan untuk menginformasikan arus kas. 
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Laporan arus kas mengalami perkembangan pesat pada masa-masa 

terakhir, puncaknya adalah yang dikeluarkannya SFAS No.5; Statement of Cash  

Flow dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Juli 1988, setelah berakhirnya 

tahun fiscal tahun tersebut. 

 

2.8 Konsep Dasar Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas terdiri dari dua informasi, yaitu arus kas masuk dan arus 

kas keluar. Arus kas masuk berasal dari dua sumber, yaitu: 

1. Sumber eksternal 

Merupakan arus kas yang berasal dari pihak pemilik, penanam modal, 

penjualan serta pinjaman bank dan laporan keuangan lainnya. 

2. Sumber Internal 

Merupakan arus kas masuk yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan 

aktiva tetap, yang menghasilkan persediaan yang siap untuk dijual baik 

secara tunai maupun kredit. Sumber internal lainnya adalah apabila 

dilakukan penjualan aktiva tetap yang sudah didisposisi atau alasan lainnya. 

Arus kas keluar dipergunakan untuk kepentingan perusahan yaitu: 

1. Sumber Eksternal 

Kas dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh 

tempo, misalnya hutang pajak, hutang dagang, obligasi, dan sebagainya. 

2. Sumber internal, kas dipergunakan untuk memperoleh aktiva tetap, 

pembiayaan, pengadaan persediaan serta kegiatan investasi yang ditujukan 

untuk ekspansi usaha. 

 

2.8.1   Pengertian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan perubahan posisi keuangan yang 

mendefinisikan dana sebagai kas. Menurut Skousen, dan kawan-kawan (2001;41), 

menyatakan bahwa: 

“Laporan arus kas Statement of Cash flow adalah laporan keuangan yang 
melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan 
selama periode tertentu.” 
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Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa laporan tersebut berisikan 

informasi mengenai arus kas perusahaan baik itu arus kas masuk maupun arus kas 

keluar perusahaan untuk aktivitas pendanaan pada periode tertentu. 

 

2.8.2 Kas dan Setara Kas 

Pengertian kas menurut Zaki Baridwan (1992;85), adalah : 

“Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai 
ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang 
paling lancar dalam arti paling sering berubah” 
 
Berdasarkan SAK (2002;2) paragraph 05 tentang laporan arus kas, adalah: 

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas 
(cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 
pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu 
tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikans. Arus kas 
adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas”. 
 
Dengan demikian jelaslah, bahwa yang dimaksud dengan kas disini tidak 

hanya uang tunai yang ada di tangan cash on hand tetapi termasuk juga demand 

deposit di bank dan lembaga lainnya. Kas mencakup semua rekening perusahaan 

yang memiliki karakteristik sebagai demand deposit. 

Setara kas biasanya merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid 

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1. Dapat ditukarkan dengan sejumlah uang tunai. 

2. Umur jatuh temponya singkat pendek sehingga tidak memiliki risiko 

perubahan nilai. 

Secara umum hanya investasi yang jatuh tempo 3 tiga belum atau tidak, 

yang dapat dikelompokkan sebagai ekuivalen kas. 

 

2.9 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas suatu perusahaan disajikan dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan seperti 

manajemen, kreditur dan investor, khususnya informasi mengenai kas perusahaan, 

pada periode tertentu. Informasi kas tersebut berupa arus kas masuk dan arus kas 
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keluar. Dalam beberapa aktivitas perusahaan, seperti aktivitas operasional, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dalam PSAK (2002;2.1) menyebutkan 

bahwa tujuan laporan keuangan arus kas adalah: 

“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 
pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut”. 
 
Informasi yang disediakan dalam daftar arus kas berkaitan dengan laporan 

keuangan sehingga dapat membantu para penanam modal, kreditur dalam hal: 

1. Menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang 

positif dimasa depan. 

2. Menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

membayar dividen dan kebutuhan pembelanjaan ekstern. Para pemegang 

saham tertarik dalam penerimaan dividen akan investasi mereka dalam 

perusahaan. Kreditur ingin menerima bunga dan pokok pinjaman tepat pada 

waktunya. Laporan arus kas membantu para investor dan kreditur dalam 

meramalkan apakah perusahaan mampu melakukan pembayaran untuk 

keperluan usahanya. 

3. Mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan atau 

pembayaran kas. Biasanya kas dan laba bersih berjalan bersama-sama. Saldo 

kas perusahaan dapat menurun pada saat laba bersih meningkat dan kas dapat 

meningkat pada saat laba besih menurun. 

4. Menentukan pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, baik transaksi 

kasnya maupun transaksi investasi non kas dan transaksi pembiayaan selama 

periode tertentu. 

5. Untuk mengevaluasi kebutuhan manajemen. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan arus kas harus melaporkan 

pengaruh kas selama periode tertentu dalam transaksi operasi, transaksi investasi, 

dan transaksi pembiayaan. Pengungkapan harus dapat menginformasikan dampak 

dari transaksi-transaksi tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan. 

 

2.10 Pengklasifikasian Arus Kas 
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Klasifikasi arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan didasarkan 

pada kegiatan aktivitas perusahaan, seperti dinyatakan oleh Munawir (2002;243), 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasional Perusahaan 

2. Aktivitas Investasi Perusahaan 

3. Aktivitas pendanaan Perusahaan 

 

2.10.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasional 

Aktivitas operasional perusahaan adalah aktivitas utama perusahaan yang 

menghasilkan pendapatan dan aktivitas lainnya selain aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional mencakup kegiatan-kegiatan 

memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Arus kas dari aktivitas operasional 

tejadi dari transaksi-transaksi yang terjadi selama aktivitas operasi yaitu: 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

2. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain. 

3. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan. 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan 

pembayaran premi, klaim, dan manfaat asuransi lain. 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan 

investasi. 

7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

8. Selain itu, disebutkan bahwa sekuritas yang dimiliki perusahaan untuk 

diperdagangkan kembali dapat disamakan dengan persediaan yang dibeli 

untuk dijual kembali. Oleh karena itu, harus diklasifikasikan sebagai arus kas 

dari aktivitas operasional, pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus pula 

diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas opeasional. 

 

2.10.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
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Aktivitas investasi perusahaan adalah seluruh aktivitas investasi 

perusahaan dalam aktiva lancar persediaan, piutang, kas, efek, dan lain-lain. 

Aktivitas investasi tesebut ditujukan untuk memperoleh hasil dari investasi yang 

ditanamkan dalam angka ekspansi perusahaan dan kepentingan lainnya seperti 

dalam PSAK No.2 paragraf 15 menyebutkan beberapa contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi: 

1. Perolehan saham atau instrument keuangan lainnya. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya. 

3. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva berwujud, dan aktiva 

jangka panjang lain termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. 

5. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contract, option 

contract, dan swap contract kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk 

tujuan perdagangan atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai 

aktivitas pendanaan. 

 

2.10.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan perusahaan adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban dan ekuitas 

pemilik owner equity. Dalam PSAK No.2 paragraf 16 disebutkan beberapa contoh 

arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu: 

1. Pelunasan pinjaman. 

2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik saham 

perusahaan. 

3. Penerimaan kas dari emisi, obligasi, pinjaman, pinjaman, wesel, hipotik, dan 

pinjaman lainnya. 

4. Penerimaan kas dari emisi saham dan instrument modal lainnya. 
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5. Pembayaraan kas oleh penyewa guna usaha lease untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan. 

 

2.10.4  Analisis Transaksi 

Merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk menyusun laporan 

arus kas. Para analisis dapat merubah laporan arus kas dari operasi yang 

menggunakan metode tidak langsung ke metode langsung. Tujuan dari analis 

transaksinya ini adalah untuk memahami hubungan antara pendapatan, dan yang 

menggunakan basis akrual  dengan konsekuensi-konsekuensi kasnya. Selain itu 

analisis aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Klasifikasi dan deskripsi dari arus kas dalam suatu suatu jenis perusahan 

adalah: 

Perubahan-perubahan yang termasuk dalam arus kas dari operasi: 

Balance Sheet Account Cash Flow description 
Account Receivable 
Inventories 
Prepaid Expense 
Account Payable 
Advances from Customer 
Rent Payable 
Income tax Payable 
Deffered Income taxes 

Cash Receivable from Customer 
Cash paid fo input material 
Cash Expense 
Cash Expense 
Cash Receivable from Customer 
Interest Paid 
Income Tax Paid 
Income Tax  Paid 

 

Perubahan-perubahan yang termasuk arus kas dari investasi: 

Balance Sheet Account Cash Flow Description 
Property, Plant dan Equipment 
Investment in Affiliates 

Capital Expenditure 
Cash Paid for Acquisition and 
investment 

 

Perubahan-perubahan yang termasuk arus kas dari pendanaan: 

Balance Sheet Account   Cash Flow Description 
Notes Payable             Increase or Decrease in debt 
Short-term Debt             Increase or Decrease in debt 
Long-term Debt             Increase or Decrease in debt 
Bonds payable             Increase or Decrease in debt 
Common stock               Equity Financing or Repurchase 
Retained earnings             Devidens Paid 
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Hubungan antara perubahan-perubahan neraca dan arus kas dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut: 

• Penambahan atau pengurangan asset memperlihatkan arus kas keluar atau 

masuk. 

• Penambahan atau pengurangan hutang memperlihatkan arus kas masuk atau 

keluar. 

 

2.11   Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 

Setiap perusahaan yang menyajikan laporan arus kas pada dasarnya 

terbagi atas tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Jika 

ditinjau dari aktivitas operasi maka penyajian laporan arus kas dibedakan menjadi 

dua metode, yaitu metode langsung  (Direct Method) dan metode tidak langsung 

(Indirect Method). 

1. Metode langsung (Direct method) 

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan 

kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi 

secara langsung tanpa melihat laporan laba-rugi dan baru dilanjutkan dengan 

kegiatan investasi dan pendanaan. Metode ini sering disebut inflow-outflow 

method. 

Berdasarkan Standar Akuntansi keuangan (2002:2.6) dalam laporan arus 

kas yang menyatakan bahwa perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas 

dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini 

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan 

yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode 

langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan 

pengeluaran kas buto dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini sesuai dengan 

kepentingan para pemakai laporan keuangan terutama analis kredit dalam 

pengungkapan aktivitas operasi perusahaan, karena dapat menjelaskan aliran kas 

masuk dan kas keluar perusahaan secara jelas. Di mana informasi ini sangat 

penting untuk mengetahui sifat dari fluktuasi arus kas dari aktivitas operasi. 

Fluktuasi arus kas dari aktivitas operasi dan memberikan gambaran mengenai 
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risiko yang dihadapi para pemberi pinjaman dibandingkan dengan melihat 

fluktuasi dari laba bersih. 

2. Metode tidak langsung (Indirect method) 

Dalam metode ini penyajian dimulai dari laba-rugi bersih dan selanjutnya 

disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi perubahan pos-pos yang 

mempengaruhi kegiatan operasional seperti penyusutan, baik turun pos aktiva dan 

hutang lancar. Istilah lain dari metode ini adalah metode rekonsiliasi. Hal ini 

disebabkan karena adanya rekonsiliasi antara laba-rugi bersih yang berbasis akual 

menjadi laba-rugi bersih berbasis kas, dengan cara melakukan penambahan dan 

pengurangan item-item terhadap laba bersih yang diperoleh dari laporan laba-rugi. 

Adapun kelebihan dari metode ini yaitu terdapat perbedaan terhadap laba bersih 

dari aktivitas operasi, sehingga dapat memberikan jaminan yang berguna antara 

laporan arus kas, laporan laba-rugi, dan neraca. Penyusunan dengan metode ini 

jauh lebih mudah dari pada melaporkan dengan metode langsung. 

Gambar 2.1 

Laporan Arus kas metode langsung 

PT. ABC 
Laporan Arus Kas 
Tahun yang berakhir 31 desember 20XX 

                                                                                              (dalam Rupiah) 
Arus kas dari aktivitas operasi 
Penerimaan kas dari pelanggan  
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok 
Kas yang dihasilkan dari operasi 
Pembayaran bunga  
Pembayaran pajak penghasilan 
Arus kas sebelum pos luar biasa 
Hasil dari asuansi karena bencana 
 “Arus kas bersih dari aktivitas operasi” 
 
Arus kas dari aktivitas investasi 
Perolehan anak perusahaan X dengan kas 
Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan 
Hasil dari penjualan peralatan 
Penerimaan bunga 
Penerimaan deviden 
“Arus kas bersih dari aktivitas investasi” 
 

 
  XXX 
 (XXX)  
  XXX 
 (XXX) 
 (XXX)  
  XXX 
  XXX 
 
 
 
  XXX 
 (XXX) 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 XXX 
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Arus kas dari aktivitas pendanaan 
Hasil dari penerbitan modal saham 
Hasil dari pinjaman jangka panjang 
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan 
Pembayaran deviden 
“Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan” 
Kenaikan bersih dan setara kas 
Kas dan setara kas pada awal periode 
Kas dan setara kas pada awal akhir 

 
  XXX 
  XXX 
 (XXX) 
 (XXX)  
 

 
 
 
 
 
 XXX 
 XXX              
XXX  

 XXX 
 

     Sumber: Kusnadi, dan kawan-kawan (2000;55) 
 
Gambar 2.2 
Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 
PT. ABC 
Laporan Arus Kas 
Tahun yang berakhir 31 desember 20XX 

                                                                                          dalam rupiah 
Arus kas dari aktivitas operasi 
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa  
Penyesuaian untuk: 
 Penyusutan  
 Kerugian selisih kurs 
  Penghasilan investasi 
 Beban bunga 
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja 
 Kenaikan piutang dagang dan piutang lain 
 Penurunan persediaan 
 Penurunan hutang dagang 
Kas dihasilkan dari operasi 
Pembayaran bunga 
Pembayaran pajak penghasilkan 
Arus kas sebelum pos luar biasa 
Hasil dari penyelesaian asuransi bencana alam 
“Arus kas bersih dari aktivitas operasi” 
 
Arus kas dari aktivitas investasi 
Perolehan anak perusahaan X dengan kas 
Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan  
Hasil dari penjualan peralatan 
Penerimaan bunga 
Penerimaan deviden 
“Arus kas bersih dari aktivitas investasi” 
 
Arus kas dari aktivitas pendanaan  
Hasil dari penerbitan modal saham 

 
  XXX 
 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
  XXX   
  XXX 
  XXX   
  XXX 
  XXX   
  XXX  
  XXX  
  XXX    
  XXX 
  XXX 
 
 
 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
 
 
 
  XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  XXX 
 
 
 
 
 
 
 
  XXX 
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Hasil dari pinjaman jangka panjang 
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan  
Pembayaran deviden 
“Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan” 
Kenaikan bersih dan setara kas 
Kas dan setara kas pada awal periode  
Kas dan setara kas pada awal akhir 

  XXX 
  XXX 
  XXX 

 
 
 
  XXX 
  XXX 
  XXX   
  XXX 

 

Sumber: Kusnadi, dan kawan-kawan (2000;55) 
 

2.12   Pengertian Free Cash Flow 

Free cash flow ditujukan untuk mengukur kas yang tersedia pada 

perusahaan untuk penggunaan sekehendak hati (discretionary uses) perusahaan, 

setelah memenuhi seluruh pembiayaan yang diisyaratkan (required outlay), maka 

free cash flow menurut menurut Kieso, at Al (2001;22) adalah: 

“Free cash flow as the amount of discretionary cash flow a company has 
for purchasing additional investment, retiring its debt, purchasing 
treasury stock, or simply adding to its likuidity, this measure indicates a 
company’s level of financial flexibility” 
 

Free cash flow dijabarkan sebagai sebagai kas yang tersedia bagi 

perusahaan untuk membeli tambahan investasi, membayar hutang, membeli 

kembali saham perusahaan, ataupun menambah likuiditas perusahaan.  

Sedangkan menurut Munawir (2002;264), yaitu: 

“Free cash flow adalah kas dari operasi dikurangi tiga hal yaitu: 1). yang 
digunakan untuk aktivitas investasi yang esensial atau penggantian aktiva 
tetap yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas; 2). pembayaran 
hutang yang sudah terskedul; dan 3). pembayaran deviden yang normal”. 
 
Jadi free cash flow di hitung dari kegiatan aktitivitas operasional dikurangi 

kas yang digunakan untuk investasi dan kas untuk utang juga pembayaran 

deviden. Lebih lanjut dapat dikembangkan bahwa perhitungan free cash flow 

sebagai berikut: 

Free Cash Flow = kas dari Operasi – kas untuk Investasi – Kas untuk 
Utang Pembayaran Deviden 

Penggunaan sekehendak hati yang dimaksud melingkupi pengeluaran 

untuk modal dan akuisisi yang berorientasi pertumbuhan, pengurangan hutang dan  

pembayaran  pada pemegang saham (deviden). Dengan demikian, semakin besar 
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free cash flow semakin sehat perusahaan sebab tersedia lebih banyak uang untuk 

pertumbuhan, pembayaran hutang dan deviden. 

Adapun metode akuntansi mendefinisikan Cash from Operating dan Cash 

for Investment tidak membuat perbedaan karena fokusnya sama yaitu Free cash 

flow. 

Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan dalam melaporkan cash 

for investment, yaitu: 

1. Sewa-sewa yang dikapitalisasi diperlukan sebagai pengurangan free cash flow 

meskipun tidak ada pertukaran kas. 

2. Biaya bunga yang dikapitalisasi harus dikeluarkan dari cash for investment 

dan ditambahkan kepada free cash flow. 

3. Aktiva yang diperoleh dengan menukarkan kewajiban dan modal yang 

penyajianya tidak diklasifikasikan sebagai cash for investment. Transaksi-

transaksi ini diungkapkan sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non kas. 

Biaya dari aktiva ini harus dikurangkan dari free cash flow. 

 

2.13   Hubungan antara Rentabilitas Perusahaan dengan Free Cash Flow 

Free cash flow adalah arus kas yang dapat tersedia untuk kepentingan 

manajemen setelah perusahaan memenuhi kewajiban dasarnya yang berkaitan 

dengan operasi bisnisnya. Perusahaan yang memiliki free cash flow yang besar 

kemungkinan besar perusahaan tersebut lebih sehat karena ia memiliki likuiditas 

yang cukup untuk pertumbuhannya dan membayar seluruh kewajibannya. 

Menurut John J. Wild, at Al (2004:23) adalah: 

“Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas 
bisnis setelah penyisihan untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan 
untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. 
Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan tergantung pada ketersediaan 
arus kas bebas. Fleksibilitas keuangan (financial flexibility) adalah 
kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan 
dan kesulitan.” 
 
Menurut Bambang Riyanto (2001:122) sebagai berikut: 

“Untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan, kita harus mempunyai 
kas untuk ditanamkan kembali” 
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Adanya free cash flow itu sendiri bukan dialokasikan untuk aktiva-aktiva 

tetap yang jumlah nilainya besar, melainkan menggunakan free cash flow untuk 

menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan operasional perusahaan seperti 

membeli inventory secara tunai, sehingga memperoleh diskon dari vendor, yang 

menyebabkan harga pokok penjualan jadi lebih rendah yang pada akhirnya akan 

memperbesar laba, membayar hutang-hutang tepat waktu, sehingga beban denda 

atau pinalty dari kreditor dapat dieliminasi yang pada akhirnya akan memperbesar 

laba perusahaan, dan lain sebagainya sehingga free cash flow perusahaan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap profit yang 

dihasilkan perusahan secara keseluruhan, dan dapat menyebabkan rentabilitas 

perusahaan meningkat. 

Jadi dengan adanya kas bebas, perusahaan dapat menginvestasikan kasnya 

untuk menambah keuntungan yaitu dengan adanya kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva atau kas untuk menghasilkan keuntungan 

bersih maka digunakan suatu rasio Rentabilitas yaitu Return on Investment. 

Menghasilkan laba merupakan salah satu tujuan utama dari perusahaan. 

Mempunyai laba yang tinggi tidak menjamin bahwa itu suatu keberhasilan 

perusahaan, melainkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(rentabilitas) dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

yang dapat menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen perusahaan. Selain itu, 

rentabilitas dapat menunjukkan keputusan dan kebijakan manajemen dalam 

mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.   

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan total aktiva, maupun modal sendiri, maka secara tidak 

langsung dapat diketahui keadaan kas perusahaan. Secara spesifik, para investor 

dan kreditur lebih tertarik pada informasi arus kasnya, terutama untuk mengetahui 

lebih jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kasnya sehingga mampu 

membayar kewajiban-kewajibannya. Informasi ini diperoleh dari laporan arus kas. 

Seperti yang dijelaskan dalam PSAK no.2 (2002:2.2), bahwa: 

“Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator jumlah, 
waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus 
kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa 
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depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan 
antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga”. 
 
Jadi, laporan arus kas di samping untuk meramal atau memprediksi arus 

kas yang akan datang, juga dapat digunakan di dalam menentukan hubungan 

antara profitabilitas (rentabilitas) dan arus kas bersih. Menurut penulis, informasi 

yang relevan untuk menilai rentabilitas dari laporan arus kas adalah free cash 

flow. 

Dalam penelitian ini, profitabilitas dikaitkan dengan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari rata-rata jumlah aktivanya (rentabilitas) di 

mana pengukuran menggunakan Return on Investment (ROI). Oleh karena itu, 

informasi rentabilitas dari laporan arus kas dapat diketahui dari jumlah free cash 

flow. 

Secara umum, semakin besar free cash flow maka semakin sehat 

perusahaan tersebut, karena ia memiliki kas yang berasal dari aktivitas operasi 

utamanya yang dapat digunakan untuk pertumbuhannya, meningkatkan laba atau 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya. 

 

Gambar 2.3 

Skema Hubungan antara free cash flow dan rentabilitas: 

 


