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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Manfaat 

Perusahaan sekuritas memerlukan alat bantu yang berperan dalam 

mengarahkan dan melindungi kepentingan investor, dalam hal ini perusahaan 

sekuritas mengharapkan bantuan analis laporan keuangan dalam mengarahkan 

saat pengambilan keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengertian manfaat, yaitu : 

“Manfaat = guna atau faedah”. 

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan analisis 

laporan keuangan dapat memberikan faedah atau berguna untuk pencapaian tujuan 

investor yaitu mendapatkan return yang tinggi dengan risiko yang kecil. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 Pada mulanya laporan keuangan hanyalah sebagai hasil akhir dari 

pekerjaan bagian pembukuan suatu perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan 

digunakan juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya suatu perusahaan 

sangat memerlukan suatu laporan keuangan yang berisi keterangan mengenai 

keadaan keuangan perusahaan di mana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat melihat tingkat kemajuan yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut dan kemudian mengambil keputusan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2002:2) 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. Menurut Zaki 

Baridwan (2000:17), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 
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yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat 

oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan dapat 

juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2), laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup laporan keuangan 

pokok ditambah laporan lainnya yang bersifat melengkapi laporan keuangan 

dasar, pelengkap atau suplemen laporan keuangan ini berkaitan langsung atau 

tidak langsung dengan informasi yang disediakan melalui laporan keuangan 

pokok. 

 Menurut Kieso dan Weygandt (2001:9), laporan keuangan merupakan 

sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak 

luar perusahaan. Laporan ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan 

yang dikuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya 

ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi 

mengubah kewajiban ini. 

 Menurut Mamduh M. Hanafi (2003:49), laporan keuangan merupakan 

salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti 

informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas 

manajemen dan lainnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:201), laporan 

keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan 

keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai 

salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.  

Berdasarkan beberapa definisi laporan keuangan dari berbagai sumber, 

dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang 

pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 
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laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam suatu periode tertentu 

yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4), tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan 

tujuan laporan keuangan keuangan di atas dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat komunikasi dan tujuan pokok laporan keuangan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyajikan informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

2. Membantu pihak yang berkepentingan khususnya bagi pihak luar perusahaan 

yang sangat membutuhkan informasi tentang kegiatan ekonomi suatu 

perusahaan. 

3. Memberikan informasi kepada pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk membuat prediksi dan evaluasi tentang kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba baik dari sudut sumber maupun penggunaan dana. 

Tujuan umum laporan keuangan dalam arti luas menurut Sofyan Syafri 

Harahap (1997:98) adalah : 

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber ekonomi dan 

kewajiban perusahaan. 

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang 

berasal dari kegiatan usaha didalam mencari laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir 

potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan 

kewajiban. 

Dari beberapa tujuan laporan keuangan dari beberapa sumber dapat 

dikatakan bahwa informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, setara kas, dan waktu serta 

kepastian dari hasil tersebut. 

 

2.2.3 Arti Penting Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan keuangan 

lainnya. Neraca mencerminkan nilai aktiva,hutang dan modal suatu periode. 

Laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode 

tertentu. Dengan analisis pada pos-pos neraca dapat diketahui gambaran mengenai 

posisi keuangan, sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan 

gambaran mengenai hasil atau perkembangan perusahaan. 

  Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. 

  Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi maupun perkembangan 

suatu perusahaan menurut Munawir  (2002:2) adalah : 

1. Pemilik Perusahaan 

  Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai 

hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hail-hasil yang 

akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga bisa menaksir kondisi 

keuangan di masa yang akan datang dan perkembangan harga saham. 

2. Manajer atau Pimpinan Perusahaan 

  Bagi manajemen, laporan keuangan merupakan alat untuk 

mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan 

yang telah diberikan kepadanya, tetapi hanya sampai penyajian secara wajar 

posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Di samping itu menurut 

Munawir  (2002:3) laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk: 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 
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b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, bagian proses 

atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

3. Para Investor 

  Bagi para investor laporan keuangan sangat penting dalam menentukan 

kebijaksanaan penanaman modal dalam suatu perusahaan, apakah perusahaan 

tersebut mempunyai prospek yang cukup baik dan untuk mengetahui jaminan 

investasi serta untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka 

pendek. 

4. Para Kreditur dan Bank 

  Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, para kreditur dan bank perlu mengetahui terlebih 

dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan 

baik oleh kreditur jangka pendek maupun kreditur jangka panjang. 

5. Pemerintah 

  Pemerintah dalam hal ini merupakan pemerintah dimana perusahaan 

tersebut berdomisili. Pemerintah memerlukan laporan keuangan sebagai dasar 

pembuktian dalam menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan tersebut. 

 

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Sebelum mengambil keputusan, para pemakai laporan keuangan harus 

mengetahui dan memahami terlebih dahulu sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan agar para pemakai laporan keuangan tersebut tidak salah mengartikan 

bahkan dapat tersesat dalam pengambilan keputusan. Sifat dan keterbatasan 

laporan keuangan menurut Munawir  (2002:6) adalah sebagai berikut : 
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1. Laporan keuangan bersifat historis yaitu merupakan laporan kejadian yang 

telah lewat. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terdapat pos tertentu yang mungkin tidak 

dilaksanakan jika tidak menimbulkan pengaruh material terhadap kelayakan 

laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian bila 

terdapat kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu 

pos. Yang tidak lazim dipilih adalah alternatif yang menghasilkan laba atau 

nilai aktiva yang kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomi suatu peristiwa atau 

transaksi daripada bentuk hukumnya. 

7. Laporan keuangan diasumsikan dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakainya diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat menimbulkan variasi 

dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kumulatif dan faktual yang tidak dapat 

diidentifikasikan umumnya diabaikan. 

Laporan keuangan berisi informasi yang berguna bagi pemakai jika 

laporan keuangan tersebut memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kulitatif laporan 

keuangan menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim  (2005:34), di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Relevan (Relevance) 

  Informasi yang disajikan harus benar-benar membantu pemakai laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan. 
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2. Dapat Dipahami (Understandability) 

  Informasi yang dipilih untuk disajikan selain penting juga harus dapat 

dimengerti para pemakai. 

3. Daya uji (Verifiability)  

  Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan 

menghasilkan pendapat yang sama, dengan kata lain harus ada ukurannya, 

yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

4. Netral (Netrality) 

  Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

baik pihak intern maupun pihak ekstern. Pihak intern perusahaan diantaranya 

yaitu manajemen dan karyawan perusahaan, sedangkan pihak ekstern yaitu 

investor, pemasok, pelanggan, pemerintah, bank, serta masyarakat. 

5. Tepat Waktu (Timelines) 

  Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

apabila diserahkan pada saat yang tepat. 

6. Daya Banding (Comparability) 

 Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi 

harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun 

perusahaan lain yaitu pinsip efisiensi dan efektivitas. 

7. Kelengkapan (Completeness) 

  Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan 

yang layak bagi pemakai 

 Menurut Zaki Baridwan  (2000:13), laporan keuangan memiliki 

keterbatasan yaitu: 

1. Cukup Berarti (Materiality) 

  Untuk memuat batasan terhadap materiality suatu laporan keuangan, fakta 

atau elemen dianggap materiality jika karena alasan adanya dan sifatnya akan 

mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pengambilan 

suatu keputusan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang ada. 

Jadi, apabila laporan, fakta atau elemen itu tidak mempengaruhi atau 
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menyebabkan timbulnya perbedaan dalam bidang pengambilan keputusan 

maka jumlahnya tidak materiality. 

2. Konservatif 

  Merupakan sifat yang diambil akuntan dalm menghadapi dua atau lebih 

alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu 

alternatif yang tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih 

alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan telalu besar. 

3. Sifat Khusus Suatu Industri 

  Industri- industri yang mempunyai sifat-sifat khusus seperti bank, asuransi 

dan lain-lain seringkali memerlukan prinsip akuntansi yang berbeda dengan 

industri-industri lainnya. Karena adanya peraturan-peraturan pemerintah 

terhadap industri khusus ini yang akan mengakibatkan adanya prinsip-prinsip 

akuntansi tertentu yang berbeda dengan yang umumnya digunakan. 

 

2.2.5 Bentuk Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2002:13) laporan keuangan pada umumnya terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Namun, pada 

prakteknya sering diikutsertakan beberapa cacatan yang sifatnya memberikan 

informasi atau keterangan yang lebih rinci. Misalnya laporan perubahan modal 

kerja, laporan arus kas (cash flow), perhitungan harga pokok maupun daftar-daftar 

lampiran lainnya. 

 

2.2.5.1 Neraca 

 Menurut Munawir  (2002:13), neraca adalah laporan yang sistematis 

tentang aktiva (assets), hutang (liabilities) dan modal sendiri (owners equity) dari 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada saat buku ditutup yakni 

akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun. Sedangkan menurut Sofyan Syafri 

Harahap (1998:72), neraca menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha 

pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta 

yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut 
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pasiva atau dengan kata lain aktiva adalah investasi di dalam perusahaan dan 

pasiva adalah sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. 

 

2.2.5.2 Laporan Laba Rugi 

 Menurut Munawir  (2002:26), laporan laba rugi adalah suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan dan biaya yang diperoleh suatu perusahaan selama 

peride tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang 

diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. 

 Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim  (2005:15), 

laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu 

tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, total asset perusahaan berubah disebabkan 

oleh kegiatan investasi, pendanaan dan kegiatan operasional. 

 

2.2.5.3 Laporan Perubahan Modal 

 Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang melaporkan 

perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut 

dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode 

berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan perubahan 

modal dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada 

akhir periode harus dilaporkan di neraca. 

 Menurut C. Rollin Niswonger dkk. (1999:25), laporan perubahan modal 

adalah ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi 

dalam suatu periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Hasil operasi 

perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. 

 

2.2.5.4 Laporan Arus Kas 

 Menurut C. Rollin Niswonger dkk. (1999:26), laporan arus kas adalah 

suatu ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk 

suatu periode waktu tertentu, seperti sebulan atau setahun. Laporan arus kas dapat 

memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan dan 

operasi perusahaan selama periode tertentu. 
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 Sedangkan menurut Ridwan S. dan Inge Barlian (2002:74), laporan arus 

kas terdiri dari tiga bagian, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan ikhtisar penerimaan dan 

pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas 

investasi, melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. 

Dan arus kas dari aktivitas pendanaan, melaporkan transaksi kas yang 

berhubungan dengan investasi oleh pemilik, peminjam dana dan pengambilan 

uang oleh pemilik. 

 Tujuan laporan arus kas menurut Kieso dan Weygandt (2001:302) adalah 

memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas 

dari suatu perusahaan selama satu periode. Selain itu laporan kas juga 

menunjukkan efek aktivitas investasi dan pendanaan. 

 

2.2.5.5 Catatan atas Laporan Keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan terdiri dari: 

1. Informasi umum : menjelaskan secara singkat latar belakang perusahaan. 

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi : menjelaskan informasi-informasi mengenai 

penyajian laporan keuangan, prinsip-prinsip, taksiran-taksiran yang 

digunakan, metode akuntansi dan penjelasan mengenai masing-masing pos 

dalam laporan keuangan. 

3. Catatan atas laporan keuangan juga menyediakan rincian dari masing-masing 

pos yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Contoh : Pada pos kas; terdiri atas: 

- PT. Bank Mandiri, Tbk. 

- PT. BNI, Tbk 

- PT. BRI, Tbk 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan menurut Munawir (2002:31) adalah alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan 
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dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Data keuangan tersebut akan 

lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut 

dibandingkan dengan dua periode atau lebih, dan analisis lebih lanjut sehingga 

dapat diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang diambil. 

 Analisa yang dilakukan terhadap laporan keuangan akan memberikan 

kemudahan bagi manajemen maupun pihak-pihak lain dalam mengambil 

keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Seorang analis laporan 

keuangan dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio 

laporan keuangan, seperti yang dikemukakan Bambang Riyanto (2000:256) 

sebagai berikut: 

“Dalam mengadakan interpretasi dalam analisis laporan finansial 

suatu perusahaan, seorang penganalisis finansial memerlukan adanya 

ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis 

finansial adalah rasio”. 

Yang dimaksud dengan rasio-rasio laporan keuangan yang dikemukakan 

oleh Bambang Riyanto pada intinya berarti suatu ukuran yang diperlukan oleh 

seorang penganalisa laporan keuangan yang berbentuk arithmetical term atau 

perbandingan aritmatik yang dapat menjelaskan hubungan antara dua macam data 

keuangan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:189), analisis laporan keuangan 

adalah menguraikan pos-pos keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan satu tahun yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis 

laporan keuangan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh suatu perusahaan sesuai dengan 

hasil yang ditargetkan manajemen atau tidak, dengan melakukan perbandingan-

perbandingan atas data yang satu dengan data yang lain dalam laporan keuangan 

tersebut. 
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2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Dalam penganalisaan laporan keuangan, sebenarnya mempunyai tujuan 

yang bermacam-macam. Beberapa ahli merumuskan tujuan laporan keuangan. 

Menurut Lukman Syamsudin (2002:39), tujuan analisis laporan keuangan bagi 

perusahaan adalah untuk memonitor keadaan perusahaan dari satu periode ke 

periode lainnya dengan menggunakan rasio-rasio finansial. Analisis laporan 

keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis laporan dan 

data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-

hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. 

 Menurut Bambang Riyanto (2000:329), tujuan analisis laporan keuangan 

adalah untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu 

perusahaan. Melakukan interpretasi atau analisa terhadap data finansial dari 

perusahaan yang bersangkutan akan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk 

dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

mengiterpretasikan laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam mengadakan 

interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan maka diperlukan 

adanya suatu ukuran yaitu rasio finansial. 

 

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan mempelajari hubungan dan kecenderungan di 

dalam posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan 

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

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan laporan-laporan dari beberapa periode. 

 Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti oleh orang yang 

menggunakannya. Penganalisa harus terlebih dahulu mengorganisir atau 
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mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur, kemudian menganalisa dan 

menginterpretasikan sehingga data ini menjadi lebih berarti. 

 Beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan, yaitu; 

1. Cross-Sectional Analysis 

Menurut Lawrence J. Gitman (1997:116), metode ini adalah: 

“The comparison of different firm’s financial ratios the same point in time”. 

Metode ini digunakan bila analisis ini mengetahui bagaimana keadaan suatu 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama 

atau dengan pesaingnya. 

2. Time Series Analysis 

 Menurut Lawrence J. Gitman (1997:118), metode ini adalah: 

“Evaluation of the firm’s financial performance over time by financial 

ratios analysis”. 

Metode ini digunakan bila analisis dilakukan dengan mengadakan 

pembanding  laporan keuangan untuk bebrapa periode atau beberapa saat, 

sehingga akan diketahui perkembangannya. 

3. Analisis Vertikal 

Menurut Munawir (2002:36), yang dimaksud dengan analisis vertikal 

adalah: 

“Analisis atas laporan keuangan yang meliputi satu periode atau satu 

saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos 

yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui 

keadaan keuangan pada saat itu juga”. 

 Teknik-teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir  (2002:37) 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Analisis dilakukan dengan cara memperbandingkan laporan keuangan 

untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan: 

- Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

- Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 
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- Kenaikan atau penurunan dalam presentase. 

- Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio. 

- Presentase total 

Dengan analisis perbandingan ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan 

yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Analisis Trend 

  Menganalisa posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 

dalam presentase untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau turun. 

3. Laporan Presentase per Komponen 

  Suatu teknik analisa untuk mengetahui presentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap modal aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalan dan komposisi pembiayaan yang dihubungkan dengan jumlah 

penjualan. 

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

  Suatu teknik analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja 

periode tertentu. 

5. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas 

  Suatu teknik analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubah jumlah uang 

kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

6. Analisa Rasio 

  Suatu teknik analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. 

7. Analisa Perubahan Laba Kotor 

  Suatu teknik analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dengan laba yang dianggarkan untuk periode tertentu. 
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8. Analisa Break Even 

  Suatu teknik analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian tetapi memperoleh keuntungan dan dapat mengetahui tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 Teknik-teknik analisis manapun yang digunakan adalah merupakan suatu 

permulaan dari proses analisis yang diperlukan dalam menganalisis laporan 

keuangan, yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu membuat data 

dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

 

2.4 Analisis Return on Investment (ROI) 

 Analisis ROI dalam analisis laporan keuangan memiliki arti yang sangat 

penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh 

(komprehensif). Analisis ROI ini sudah merupakan teknik yang lazim digunakan 

oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

 

2.4.1 Pengertian Analisis Return on Investment (ROI) 

 Return on Investment (ROI) menunjukkan seberapa banyak laba bersih 

yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu 

dipergunakan angka laba setelah pajak dan kekayaan rata-rata perusahaan. 

 Menurut Bambang Riyanto (2000:333), Return on Investment (ROI) 

adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan bersih. Semakin besar rasio ini semakin baik, 

karena Return on Investment (ROI) ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:249) bahwa Return on 

Investment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi adalah suatu perbandingan, 

di mana pembilangnya (numerator) adalah pendapatan yang dalam laporan 

keuangan dan penyebutnya (denominator) adalah asset yang digunakan.  



                                                                 
 
  32 

 Menurut Munawir  (2002:89), Return on Investment (ROI) adalah teknik 

analisis yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return on Investment (ROI) 

sendiri merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan oleh operasinya perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Berdasarkan definisi di atas Return on Investment 

(ROI) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

ROI = Laba bersih setelah pajak 

Total aktiva 

 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari beerapa pengertian di atas bahwa 

Return on Investment (ROI) menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari 

operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva 

yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut (net operating 

assets). 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return on Investment (ROI) 

 Besarnya Return on Investment (ROI) menurut Munawir  (2002:89) 

dipengaruhi dua faktor, yaitu: 

1. Operational Assets Turnover  

  Operational assets turnover merupakan rasio antara jumlah aktiva yang 

digunakan dalam operasional perusahaan (operating assets) terhadap jumlah 

penjualan atau menunjukkan berapa kali operational assets digunakan dalam 

suatu periode. Rasio ini merupakan ukuran tentang seberapa jauh aktiva ini 

telah digunakan di dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali 

operating assets berputar suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam 

menganalisis dengan rasio ini sebaiknya diperbandingkan selama beberapa 

periode sehingga diketahui trend dari penggunaan operating assets tersebut. 
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Suatu trend angka rasio ini cenderung naik memberikan gambaran bahwa 

perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aktiva.  

 Dalam rangka menafsirkan rasio ini, menurut Munawir  (2002:88) 

diperlukan kehati-hatian, karena rasio ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 

a. Hanya menunjukkan hubungan antara penghasilan (sales revenue) dengan 

aktiva yang dipergunakan dan tidak memberikan gambaran tentang laba 

yang diperoleh. 

b. Penjualan adalah untuk satu periode, sedangkan total assets adalah 

merupakan akumulasi kekayaan perusahaan selama beberapa periode, 

mungkin adanya ekspansi yang tidak segera menghasilkan tambahan 

penjualan, sehingga rasio pada tahun pertama menunjukkan rasio yang 

rendah. 

c. Bahwa tingkat penjualan yang diperoleh mungkin sekali dipengaruhi oleh 

berbagai faktor di luar kemampuan perusahaan untuk diatasi 

(uncontrollable). 

Untuk menghindari kelemahan-kelemahan operating assets turnover ini, 

sering rasio ini dihubungkan dengan tingkat profit yang diperoleh atau profit 

marginnya yang diperoleh dengan cara membagi profit yang diperoleh dengan 

total penjualan netto. Turnover yang tinggi menunjukkan manajemen yang 

efektif, tetapi dapat juga turnover yang tinggi disebabkan aktiva perusahaan 

yang sudah tua dan sudah habis masa manfaatnya, sehingga rasio ini tidak 

memberikan gambaran yang pasti tentang keefektifan kegiatan perusahaan dan 

harus dihubungkan dengan profit marginnya sehingga diperoleh Return on 

Investment (ROI). 

2. Profit Margin 

  Profit margin menurut Munawir  (2002:89) merupakan besarnya 

keuntungan operasional yang dinyatakan dalam persentase jumlah penjualan 

bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai 

oleh perusahaan yang dihubungkan dengan tingkat penjualan dalam suatu 

periode tertentu. 
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  Besarnya Return on Investment (ROI) dapat dihitung dengan mengalikan 

antara operational assets turnover dengan profit marginnya atau dengan 

rumus: 

ROI = operational assets turnover x profit margin 

ROI =  ____sales   x   net operating income 

  operating assets  sales 

   ROI = net operating income 

operating assets 

 Dimana : 

 Sales : penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi dengan retur penjualan.  

Operating assets : semua aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi untuk 

memperoleh keuntungan atas penghasilan. 

Net operating income : laba operasi atau laba usaha yang diperoleh perusahaan 

sebelum dikurangi pajak.   

  

 Besarnya Return on Investment (ROI) akan berubah jika ada perubahan 

profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. 

Dengan demikian pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau 

keduanya dalam rangka memperbesar Return on Investment (ROI). 

 Usaha untuk mempertinggi Return on Investment (ROI) dengan 

memperbesar profit margin yang bersangkutan dengan usaha untuk 

mempertinggi efisiensi sektor produksi, penjualan dan administrasi. Usaha 

mempertinggi Return on Investment (ROI) dengan memperbesar assets 

turnover merupakan kebijakan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik 

aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

 

 Kelebihan Analisis Return on Investment (ROI) 

  Menurut Mulyadi  (2001:448), kelebihan Return on Investment (ROI) 

adalah: 

1. Kembalian investasi mendorong manajemen menaruh perhatian yang seksama 

terhadap hubungan antara penjualan, biaya dan investasi. 
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2. Kembalian investasi mendorong manajemen melaksanakan efisiensi biaya. 

3. Kembalian investasi mencegah manajemen melakukan investasi yang 

berlebihan. 

  Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:39),  kelebihan Return on 

Investment (ROI) adalah: 

1. Merupakan pengukuran yang komprehensif di mana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini. 

2. Mudah untuk dihitung, mudah dipahami dan sangat berarti dalam arti absolut. 

Sebagai contoh, ROI di bawah 10% dikatakan rendah dalam skala absolut, 

ROI di atas 30% dikatakan tinggi. 

3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi 

yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas, di luar besar dan jenis usaha. 

4. Selain itu, data ROI dapat diketahui oleh pesaing dan dapat dijadikan dasar 

perbandingan. 

Sedangkan menurut Horngren, Foster dan Datar (2001:824) setidaknya 

terdapat tiga kelebihan analisis Return on Investment (ROI) yaitu: 

1. Merupakan pendekatan yang paling populer dalam menggambarkan ukuran 

kinerja dari keseluruhan investasi yang telah dilakukan. 

2. Memiliki pendekatan konseptual karena dapat menggabungkan semua unsur 

profitabilitas (revenue, cost and investment) ke dalam satu persentase.  

3. Dapat diperbandingkan dengan menggunakan tingkat rata-rata pengembalian 

investasi antar divisi perusahaan atau dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa 

kelebihan analisis Return on Investment (ROI) adalah: 

1. Return on Investment (ROI) bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan 

sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik, maka manajemen dengan 

menggunakan teknik analisis ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan 

modal kerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. 

2. Apabila perusahaan memiliki data industri sehingga diperoleh rasio industri, 

maka dengan analisis ROI dapat diperbandingkan efisiensi penggunaan modal 

kerja pada perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 
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3. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang 

dilakukan oleh divisi atau bagian-bagian perusahaan, yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. 

Arti pentingnya adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian 

dengan bagian lain di dalam perusahaan. 

4. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-

masing produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga dapat dihitung 

profitabilitas dari masing-masing produk. 

5. Analisis ROI berguna untuk kepentingan perencanaan, misalnya ROI 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jika perusahaan akan 

melakukan ekspansi.  

 

 Kelemahan Analisis Return on Investment (ROI) 

Di samping memliki kelebihan, analisis Return on Investment (ROI) juga 

memiliki beberapa kelemahan. Menurut Mulyadi (2001:450), kembalian investasi 

sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki dua kelemahan, 

diantaranya: 

1. ROI mendorong manajer untuk melakukan investasi dalam proyek yang akan 

berakibat menurunkan kembalian investasi, meskipun proyek tersebut dapat 

menaikkan profiabilitas perusahaan secara keseluruhan. 

2. ROI mengakibatkan manajer memusatkan perhatiannya hanya pada sasaran 

jangka pendek dengan mengorbankan sasaran jangka panjangnya. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:262) keterbatasan ROI 

adalah : 

1. Pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara 

unit-unit usaha. Sebagai contoh suatu unit usaha yang kini memiliki ROI di 

bawah 30% akan cenderung untuk tidak melakukan ekspansi kecuali jika 

dapat mencapai ROI 30% atau lebih untuk tambahan assetnya, return yang 

kurang itu akan mengurangi ROI secara keseluruhan yang telah dicapai 

sekarang. 
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2. Keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat 

menurunkan keseluruhan labanya. 

3. ROI memiliki korelasi yang negatif terhadap perubahan-perubahan nilai pasar 

perusahaan. 

Menurut Horngren, Foster, dan Datar (2001:825) ada dua aspek negtif 

yang sering dihubungkan dengan ROI antara lain: 

1. Dengan menggunakan pendekatan ROI, maka para manajer hanya akan 

berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan persentase rate of return dan 

mengesampingkan jumlah nominal (Rp) yang diperolehnya. 

2. Memacu manajer untuk mementingkan keuntungan jangka pendek dengan 

mengorbankan kepentingan jangka panjang . 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa 

kelemahan analisis ROI adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitannya membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis, karena praktek akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan berbeda-beda. 

2. Adanya fluktuasi nilai mata uang (daya beli), hal ini mempengaruhi dalam 

perhitungan investment turnover dan profit margin. 

3. Dengan menggunakan analisis rate of return atau ROI saja tidak akan dapat 

digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih 

dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

 

 Economic Value Added (EVA) 

 Menurut Young dan O’Byrne (2001:5) bahwa ide dasar di balik 

Economic Value Added (EVA) bukan lah baru. Esensi dari Economic Value 

Added (EVA) adalah pengemasan ulang dari manajemen keuangan yang dapat 

dipercaya dan prinsip keuangan yang sudah lama ada. Economic Value Added 

(EVA) sebagai pegukur kinerja keuangan perusahaan, sebenarnya telah menjadi 

salah satu bagian alat ekonomi yang telah digunakan lebih dari 200 tahun yang 

lalu. Bentuk sederhana dari Economic Value Added (EVA) adalah residual 

income. Di mana untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang 
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memadai, maka besarnya tingkat pengembalian tersebut harus lebih besar 

daripada risiko yang dihadapi. Dengan demikian tingkat pengembalian adalah nol 

(0) jika besarnya pengembalian investasi tersebut sama dengan besarnya risiko 

yang dihadapi. Jika beban modal suatu investasi kecil, maka untuk apa seorang 

investor membayar mahal untuk menanamkan modalnya. 

 

 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

 Stern & Stewart Co. telah mempopulerkan konsep Economic Value Added 

(EVA) ini menjadi trademark bagi perusahaanya, mereka mengenalkan Economic 

Value Added (EVA) dengan konsepnya yaitu mengurangi beban modal (capital 

investment dikalikan dengan cost of capital) dari keuntungan bersih finansial 

suatu investasi. Konsep ini dianggap dapat memberikan jawaban terhadap 

kemampuan perusahaan untuk menambah kekayaan investor atau shareholders. 

 Stewart (1990:137) mendefinisikan EVA sebagai berikut: 

“EVA measures whether the operating profit in enough compared to the 

total cost of capital employed, EVA as net operating profit after tax 

(NOPAT) substracted with a capital charge”. 

Dengan rumusnya sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – CAPITAL COST 

EVA = NOPAT – (COST OF CAPITAL X CAPITAL EMPLOYED) 

EVA = (RATE OF RETURN – COST OF CAPITAL) X CAPITAL 

Dimana: 

Rate of return  :    NOPAT 

          CAPITAL 

Capital     : Total balance sheet dikurangi non-interest bearing debt 

awal tahun. 

Cost of capital  : (cost of equity x proportion equity from capital) + (cost of 

debt x proportion of debt from capital) x (1 – tax rate). 

  

 



                                                                 
 
  39 

 Sedangkan Anthony dan Govindarajan (2000:248) mendefinisikan 

Economic Value Added (EVA) sebagai berikut: 

“Nilai tambah ekonomi (EVA) adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA 

dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal (capital charge) dari 

laba bersih operasi (net operating profit)”. 

 El Ehrbar  (1998:1) mendefinisikan EVA sebagai berikut: 

 “EVA an acronym for economic for value added, is aneasure of corporate 

performance that differs from most others by including a charge against 

profit for the cost of all the capital a company employs”. 

 

2.5.2 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

 Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghitung EVA menurut 

Young & O’Byrne  (2001:39), sebagai berikut: 

1. Menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

2. Menghitung total invested capital. 

3. Menghitung rate of return (r) 

4. Menghitung cost of capital. 

5. Menghitung WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

6. Menghitung EVA = (r-c*) x Capital 

 

2.5.3 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 Menurut G. Bennet Stewart (1991:86) Net Operating Profit After Tax 

(NOPAT) didefinisikan sebagai berikut: 

 “NOPAT is the profit derived from company’s after taxes but before 

financing costs and non cash-bookeeping entries. As such, NOPAT also is the 

total poll of profits available to provide a cash return to all financing providers of 

capital to the firm”. 

 Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba bersih dari 

operasi setelah pajak atau NOPAT adalah laba yang didapatkan dari operasi 

perusahaan setelah pajak tetapi sebelum membiayai biaya-biaya (costs) dan 

memasukkan pembukuan yang bukan tunai. Dengan demikian, NOPAT adalah 
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jumlah laba yang tersedia untuk memberikan pengembalian (return) tunai kepada 

semua penyedia dana untuk modal perusahaan. 

 Format umum untuk menghitung NOPAT menurut Young & O’Byrne  

(2001;49) adalah sebagai berikut: 

Pendapatan operasi 

+ Pendapatan bunga 

+ Pendapatan ekuitas (atau – Kerugian ekuitas) 

+ Pendapatan investasi lainnya 

- Pajak penghasilan  

- Pembebasan pajak terhadap biaya bunga 

= Laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) 

 

2.5.4 Capital  

Dalam konsep Economic Value Added (EVA), nilai capital terdiri dari 

ekuitas (nilai buku ekuitas dan cadangan) ditambah utang berbunga (interest 

bearing debt) yang diambil dari pasiva neraca (tidak termasuk utang dagang dan 

biaya terutang; accrued expense). Terhadap nilai capital tersebut, sebelumya 

dilakukan penyesuaian yaitu dengan menambahkan apa yang disebut dengan 

Equity Equivalent (EE) sehingga diperoleh Economic Book Value (EBV) of 

equity, seperti biaya Research and Development (R&D), akumulasi amortisasi 

goodwill, cadangan piutang ragu-ragu, LIFO reserve dan pajak terutang. 

Format umum dalam menghitung capital menurut Young & O’Byrne 

(2001: 49) adalah sebagai berikut: 

Utang jangka pendek 

+ Utang jangka panjang (termasuk obligasi) 

+ Utang jangka panjang lainnya (Pajak ditangguhkan dan provisi) 

+ Ekuitas pemegang saham (termasuk bunga minoritas) 

= Modal yang diinvestasikan (invested capital) 
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2.5.5 Rate of Return (r) 

 Adapun yang dimaksud dengan rate of return (r) dalam konsep EVA 

menurut G. Bennet Stewart (1991:85) adalah : 

 “Rate of return is the return that should be used to assets corporate 

performance. Computed by dividing a firm’s net operating profit after tax 

(NOPAT) by the total capital employed in operating”. 

 Dari definisi di atas, rate of return (r) dihitung dengan cara membagi laba 

operasi perusahaan setelah pajak (NOPAT) dengan total modal yang digunakan 

dalam operasi perusahaan. Rate of return ini mengukur produktivitas modal yang 

digunakan tanpa memandang metode pembiayaan dan terbebas dari distorsi 

akuntansi yang timbul dari pencatatan akuntansi accrual, dan kecenderungan 

untuk menilai modal terlalu rendah. Formulanya adalah sebagai berikut: 

  

r = NOPAT 

       Capital 

 

2.5.6 Equity Equivalent (EE) 

 Equity Equivalent (EE) atau yang disebut juga penyesuaian akuntansi 

digunakan pada penggunaan EVA sehingga pengukuran kinerja untuk menjadikan 

nilai buku akuntansi mendekati nilai buku ekonomis (economic book value). 

Untuk memperbaiki praktik laporan keuangan standar yang tidak memadai, 

beberapa pengguna dari nilai tambah ekonomis menyesuaiakan laba yang 

disiapkan di bawah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) 

dengan harapan penyesuaian tersebut akan menghasilkan angka-angka EVA yang 

dapat lebih diandalkan.  

Tujuan umum dari Equity Equivalent (EE) adalah untuk memperbaiki bias 

atau pemutarbalikan yang timbul karena kecenderungan dari manajer untuk 

mempermainkan angka-angka akuntansi atau karena kekurangan dalam model 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), seperti kegagalan untuk 

melaporkan dengan benar investasi dalam model intelektual. 
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Penyesuaian akuntansi dirancang terutama untuk: 

1. Mengubah bias dalam GAAP yang diwajibkan akuntansi “upaya 

keberhasilan” (succesfull effort accounts) dan mengeluarkan biaya research 

and development (R&D). 

2. Membuat akuntansi pengembalian atas modal suatu wakil lebih baik bagi 

tingkat pengembalian ekonomis, internal dengan mengganti “sinking fund” 

dan penyusutan ekonomis untuk amortisasi dan penyusutan dengan metode 

garis lurus. Mengakui biaya tunai periode mendatang pada suatu basis nilai 

sekarang. 

3. Meningkatkan akuntabilitas untuk dana pemegang saham dengan 

menghapuskan pencadangan dari akuntansi bunga, mengakui utang di luar 

neraca, mengakui opsi saham sebagai suatu biaya historis. 

4. Membatasi kemampuan manajemen untuk “mengelola” pendapatan dengan 

menghapuskan accrual untuk piutang ragu-ragu dan jaminan. 

5. Menghapuskan beban bukan tunai seperti amortisasi goodwill dan biaya pajak 

yang ditangguhkan. 

6. Membuat EVA sekarang sebagai suatu pengukuran dari nilai pasar dengan 

mengkapitalisasi restrukturisasi dan beban khusus lainnya, mengeluarkan 

pendapatan dan aktiva non operasi, serta mengkapitalisasi bagian dari beban 

modal. 

Tabel 2.1 

Equity Equivalent (EE) 

Add to capital Add to NOPAT 

Equity Equivalent (EE) 

1. Deffered Tax Reserves 

2. LIFO Reserves 

3. Cummulative Goodwill 

Amortization 

4. Unrecorded Goodwill 

5. (Net) Capital Intangibles 

6. Full Cost Reserves 

Increase in Equity Equivalent (EE) 

1. Increase in Deffered Tax 

Reserves 

2. Increase in LIFO Reserves 

3. Goodwill Amortization 

4. Increase in (net) Capitalized 

Intangibles 

5. Increase Full Cost 
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7. Cummulative Unusual Gain 

(loss) 

8. Other Reserves, such as: 

a. Bad Debt Reserves 

b. Inventory Obsolescences 

Reserves 

c. Warrabty Reserves 

d. Deffered Income 

reserves 

6. Unusual Gain (Loss) 

7. Increase in Other Reserves  

Sumber : G. Bennet Stewart, The Quest for Value (1991) 

 

Berikut adalah penjelasan untuk setiap Equity Equivalent (EE): 

1. Deffered Tax Reserves 

  Pajak yang ditangguhkan timbul dari perbedaan waktu antara pendapatan 

yang dikenai pajak dan pendapatn buku yang diakui di bawah GAAP. Sumber 

terbesar dari pajak yang ditangguhkan dalam kebanyakan perusahaan adalah 

penyusutan, tetapi setiap perbedaan sementara dalam pendapatan dalam pajak 

dan pendapatan buku dapat memberikan kenaikan kepada pajak yang 

ditangguhkan. Dengan menambahkan kembali peningkatan pajak tertunda ke 

pendapatan, NOPAT hanya dikurangi pajak pajak yang sebenarnya dibayar 

tanpa memperhitungkan penangguhan pajak akuntansi. 

2. LIFO Reserves 

  Metode LIFO menawarkan keuntungan pajak penting di atas pendekatan 

lain dalam kenaikan harga dan juga menghasilkan angka harga pokok 

penjualan yang lebih mendekati perkiraan penggantian biaya persediaan, 

menghasilkan suatu penyeimbang dari penghasilan dan biaya. Akan tetapi, 

LIFO memiliki satu kelemahan serius. Ketika persediaan meningkat dalam 

tahun manapun, suatu “lapisan LIFO” dari harga produk lama tertinggal di 

belakang. Lapisan LIFO menciptakan dua masalah untuk EVA. Pertama, 

persediaan dapat dengan serius dinyatakan kurang dari sebenarnya, yang pada 

gilirannya juga menyatakan kurang dari sebenarnya aktiva bersih dan modal 
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yang diinvestasikan. Kedua, ketika lapisan LIFO lama dihapuskan, yang 

terjadi manakala persediaan menurun dari satu tahun ke tahun berikutnya, baik 

pendapatan operasi dan EVA dinyatakan terlalu besar dari sebenarnya. 

Pernyataan terlalu besar ini disebabkan oleh penyamaan harga pokok produk 

lama terhadap penghasilan sekarang. Jadi, LIFO reserves adalah perbedaan 

nilai inventory antara FIFO dan LIFO. 

3. Cummulative Goodwill Amortization 

  Goodwill yang diamotisasi untuk periode tertentu menyebabkan laba yang 

dilaporkan lebih rendah sehingga pihak manajemen enggan melakukan 

akuisisi yang dapat menguntungkan. Oleh karena goodwill adalah bukan tunai 

dan tidak dapat mengurangi pajak, maka ia harus ditambahkan kembali ke 

laba yang dilaporkan. Kumulatif amortisasi goodwill harus ditambahkan ke 

modal agar konsisten. 

4. Unrecorded Goodwill 

  Masalah pengukuran yang serius dan mungkin terjadi jika goodwill tidak 

diperhitungkan sama sekali. Hal ini terjadi jika metode akuisisi yang 

diterapkan adalah polling of interest. Biaya yang dicatat oleh pembeli adalah 

nilai buku akuntansi penjual. Dari sudut pandang pemegang saham pembeli 

perusahaan, biaya akrual akuisisi adalah nilai pasar dari efek yang ditawarkan 

untuk mewujudkan perjanjian jual tersebut. Perbedaan antara nilai buku pasar 

ini disebut unrecorded goodwill. 

5. Intangibles 

  Prinsip dasar dari penyesuaian ini adalah untuk mengkapitalisasi setiap 

biaya operasi yang tidak dimaksudkan untuk menciptakan pendapatan dalam 

periode sekarang tetapi dirancang untuk menciptakan pendapatan di masa 

mendatang. Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) harus dikapitalisasi ke neraca sebagai Equity Equivalent (EE) 

dan diamortisasikan ke pendapatan baru dan pemasaran, untuk merebut 

market share juga harus dikapitalisasi dan diamortisasi. 
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6. Succesfull Effort to Full Cost 

  Akuntansi upaya berhasil (succesfull effort to accounts) adalah 

berdasarkan gagasan bahwa neraca seharusnya hanya memasukkan investasi 

yang berhasil. Upaya yang tidak berhasil harusnya dihapuskan. Hal-hal ini 

biasanya dianut oleh perusahaan-perusahaan penghasil sumber daya alam 

(SDA), sehingga mereka menyatakan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

dari yang sebenarnya. Seharusnya tingkat pengembalian dinyatakan kembali 

dengan akun full cost. 

7. Other Equity Equivalent and Reserves 

  Cadangan berjaga-jaga mengaburkan timing sebernarnya dari penerimaan 

tunai dan pengeluaran tunai. Cadangan untuk kredit macet, inventory yang 

kadaluarsa, jaminan dan pendapatan tertunda harus dihitung sebagai Equity 

Equivalent (EE) jika merupakan kejadian rutin dalam bisnis. Dengan 

memperhitungkan hal-hal tersebut, distorsi akuntansi dapat dikurangi sehingga 

NOPAT dihitung berdasarkan aliran tunai yang sebenarnya. 

  

Hasil dari penyesuaian tersebut di atas adalah terjadinya dua macam 

neraca. Pertama adalah neraca yang berdasarkan nilai buku akuntansi sebelum 

dilakukan penyesuaian dan yang kedua adalah neraca atas dasar nilai buku 

ekonomis setelah penyesuaian (Equity Equivalent) terhadap capital. 

 

Tabel 2.2 

Neraca Berdasarkan Nilai Buku Akuntansi 

(sebelum dilakukan penyesuaian) 

Kas 

Piutang + Persediaan + Pembayaran di 

muka 

Aktiva Tetap 

 

Utang Jangka Pendek 

NIBL Jangka Pendek 

Utang Jangka Pendek 

Utang Jangka Panjang Lainnya 

Ekuitas Pemegang Saham 

(Sumber: Young & O’ Byrne, 2001:41) 

 



                                                                 
 
  46 

Tabel 2.3 

Neraca Berdasarkan Nilai buku Ekonomis (EVA) 

(setelah dilakukan penyesuaian) 

Kas Utang jangka pendek 

WCR Utang jangka panjang 

Aktiva Tetap 
Utang jangka panjang lainnya 

Akuitas pemegang saham 

(Sumber: Young & O’ Byrne, 2001:41) 

 

2.5.7 Biaya Modal (Cost of Capital) 

 Konsep cost of capital dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya 

biaya riil dari penggunaan modal dari masing-masing sumber dana untuk 

kemudian menentukan biaya modal rata-rata (average cost of capital) dari 

keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan yang merupakan tingkat 

biaya penggunaan modal perusahaan (the firm’s cost of capital). 

 Biaya modal suatu perusahaan merupakan opportunity cost yaitu total 

pengembalian yang diharapkan oleh penanaman modal perusahaan jika uang 

mereka diinvestasikan dalam saham dan obligasi yang memiliki risiko sebanding. 

Biaya modal didasari oleh trade off antara risiko dan keutungan. Semakin besar 

risiko perusahaan yang ditanggung investor, semakin besar pula tingkat 

pengembalian yang harus dicapai. 

 Macam-macam biaya modal menurut S. David Young dan Stephen F. 

O’byrne  (2001:150) sebagai berikut: 

1. Cost of Debt (Kd) 

  Biaya penggunaan utang (cost of debt) adalah tingkat bunga yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan bila mendapatkan dana dengan melakukan 

pinjaman dari pihak lain. Untuk menghitung besarnya biaya penggunaan utang 

(Kd), maka kita harus mencari nilai Kb (cost of debt before tax) dari 

persamaan sebagai berikut: 
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Kb = Ct  maka     Kd = Kb (1 – t) 

                      M 

Dimana: 

Kb  : biaya utang sebelum pajak. 

t : tingkat pajak. 

Ct  : besarnya bunga yang harus dibayar per tahun. 

M  : nilai jatuh tempo dari utang. 

Kd  : biaya hutang setelah pajak. 

 

2. Cost of Common Stock (Ks) 

  Cost of common stock untuk perusahaan-perusahaan yang normal dalam 

arti tidak mengalami pelonjakan harga saham yang signifikan, menggunakan 

rumus Capital Assets Pricing Model (CAPM) sebagai berikut:  

    Ks = Rf + β (Rm – Rf) 

 

Dimana: 

Ks  = required return of common stock 

Rf  = tingkat bunga investasi bebas risiko 

Rm = perkiraan tingkat harga minimum dalam pasar secara keseluruhan 

β  = koefisien beta 

Untuk perusahaan yang mengalami lonjakan harga saham yang signifikan 

(booming), rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

Ks = D1  + g 

    P 

Dimana: 

D1  = deviden yang harus dibayar 

P = harga pasar saham 

G = tingkat pertumbuhan deviden 

 Apabila kedua cara diatas tidak dapat digunakan, maka dapat digunakan 

cost of equity (Ke) dengan pendekatan Price Earning Ratio (PER).  

Cost of Equity (Ke) rumusnya adalah sebagai berikut: 
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Ke =   __1__  

 PER 

Dimana : Ke     = cost of equity 

     PER = Price Earning Ratio 

 Sedangkan PER diperoleh dengan menghitung harga saham dibagi laba 

usaha per saham atau EPS. Bila dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

 PER = harga pasar per lembar 

                        laba bersih per lembar 

 

3. Cost of preffered Stock (Kp) 

  Saham preferen memiliki karakteristik campuran antara utang dengan 

saham biasa. Seperti halnya utang, saham preferen mengandung kewajiban 

yang tetap mengadakan pembayaran secara periodik dan apabila perusahaan 

dilikuidasi, maka pemegang saham preferen memiliki hak yang didahulukan 

sebelum para pemegang saham biasa. 

  Cost of preffered stock (Kp) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

      Kp = dp  

                Np 

Dimana: 

Kp = cost of preffered stock 

dp = deviden yang dibayar 

Np = net procced (penerimaan bersih dari penjualan saham preferen) 

 

4. Cost of Retained Earning (Kr) 

  Apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan 

(retained earning), maka biaya modalnya adalah sebesar rate of return yang 

diharapkan akan diterima oleh para investor saham biasa apabila mereka 

menginvestasikan sendiri dana tersebut atau sebesar rate of return yang 

mereka harapkan dari sahamnya. 
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2.5.8 Weighted Average Cost of Capital (WACC) = c* 

  Para investor membutuhkan pengembalian lebih tinggi untuk pembelian 

saham dalam suatu perusahaan tertentu daripada ketika mereka memberikan 

pinjaman karena yang terdahulu lebih berisiko. Oleh karenanya, biaya modal 

suatu perusahaan bergantung tidak hanya pada biaya utang dan pembiayaan 

ekuitas tetapi juga seberapa banyak dari masing-masing itu dimiliki struktur 

modal. Menurut Ridwan S. dan Inge Barlian (2002:207) bahwa WACC (biaya 

modal rata-rata tertimbang) mencerminkan rata-rata biaya modal yang diharapkan 

di masa yang akan datang. Biaya rata-rata tertimbang diperoleh dengan 

menimbang biaya dari setiap jenis modal tertentu sesuai dengan proporsinya 

dalam struktur modal perusahaan. Hubungan ini digabungkan dalam biaya modal 

rata-rata tertimbang (WACC) dari perusahaan tersebut yang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

   WACC = Wd . Kd + We . Ke + Wp . Kp 

Dimana: 

WACC  = biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd   = bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd   = cost of debt/ biaya hutang setelah pajak 

We  = bobot ekuitas dalam struktur modal 

Ke   = biaya modal ekuitas 

Wp  = bobot jumlah saham preferen dalam struktur modal 

Kp   = cost of preferent stock 

 

  Investasi 

 Pengertian Investasi 

 Investasi menurut PSAK No.2; tahun 2002 paragraf 29 adalah suatu 

aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (acceretion of 

wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang 

sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan 

yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan, 

persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. 
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 Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa investasi merupakan suatu 

keputusan menempatkan dana oleh individu atau institusi dalam bentuk harta atau 

asset tertentu dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (keuntungan) sebagai 

hasil penanaman modal tersebut. 

 

Jenis-jenis Investasi 

 Ada dua jenis investasi secara garis besar, yaitu: 

1. Investasi Jangka Pendek 

  Jika ada kelebihan uang kas dalam perusahaan maka tidak akan 

menimbulkan pendapatan, oleh karena itu kelebihan kas sebaiknya 

diinvestasikan selama masa tidak terpakainya kas tersebut. Hal ini dapat 

diartikan sebagai investasi jangka pendek. 

  Dalam PSAK No. 13 memberikan pengertian atas investasi jangka pendek 

atau investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dapat dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. 

  Di mana investasi jangka pendek ini bisa dilakukan dalam bentuk 

deposito, sertifikat bank atau surat-surat berharga yaitu saham dan obligasi. 

Surat-surat berharga yang dibeli untuk tujuan investasi jangka pendek harus 

memnuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Surat-surat berharga itu harus dapat segera dijual kembali dengan harga 

yang berlaku pada tanggal penjualannya. Surat-surat berharga yang 

memenuhi syarat ini adalah surat-surat berharga yang terdaftar dalam 

bursa saham. 

b. Penjualnnya kembali oleh pimpinan perusahaan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan uang. 

 

Apabila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka surat berharga yang dimiliki 

akan dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang. 
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2. Investasi Jangka Panjang 

 PSAK No 13 : 03 mendefinisikan investasi jangka panjang adalah 

investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun atau lebih 

dari satu periode akuntansi. 

 Contoh investasi jangka panjang adalah: 

1. Penyertaan pada surat berharga dalam bentuk saham, obligasi atau surat 

berharga lainnya. 

2. Dana pelunasan utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. 

3. Aktiva lain-lain misalnya tanah, bangunan, rumah dan sebagainya. 

 

 Apabila dibandingkan, kedua bentuk investasi tersebut meniliki kelebihan 

dan kekurangan. Investasi jangka dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti 

atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga dipasaran 

menurun, bunga obligasi tetap karena tingkat bunganya telah ditetapkan dalam 

perjanjian. Di pihak lain, investasi jangka pendek memberikan penghasilan yang 

lebih tinggi daripada bunga obligasi. 

  

  Pengambilan Keputusan 

 Dalam kegiatan bisnis, kita selalu dihadapkan pada berbagai persoalan 

yang memerlukan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam kegiatan bisnis setiap 

permaslahan akan berdampak ekonomis, yaitu keuntungan atau kerugian. Agar 

dapat mengambil keputusan yang tepat, maka pelaku bisnis harus mencari dan 

mengumpulkan informasi sehingga dalam pengambilan keputusan dapat 

dihasilkan return yang tinggi. Kegiatan analisis laporan keuangan merupakan 

salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, 

akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. 

 Sofyan Syafri Harahap (2004:39) mendefinisikan pengambilan 

keputusan sebagai proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. 

 Dalam setiap pengambilan keputusan, banyak alternatif yang dapat 

langsung dijalankan. Namun, permasalahannya bukan pada ada atau tidak 

tidaknya alternatif tetapi lebih kepada alternatif mana yang terbaik dari beberapa 
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alternatif. Oleh karena itu, perlu diketahui cara, metode, proses, dan alat yang 

paling tepat untuk memilih keputusan terbaik. Keputusan terbaik adalah 

keputusan yang memberikan return yang tinggi dengan risiko yang kecil bagi 

investor. 

 

Manfaat Return on Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) 

dalam Pengambilan Keputusan Investasi 

 Return on Investment (ROI) menghubungkan keuntungan yang diperoleh 

dari kegiatan operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi 

atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. 

Setiap investor menginginkan return yang tinggi dalam penanaman dana atau 

modalnya. Menurut Munawir  (2002:89) Return on Investment (ROI) adalah 

teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan. 

Dengan Return on Investment (ROI) yang tinggi berarti perusahaan tersebut telah 

efektif dalam kegiatan operasinya dan berarti pula akan memberikan return yang 

tinggi dalam bentuk deviden yang tinggi bagi para investor. 

 Namun, karena adanya kelemahan dalam konsep Return on Investment 

(ROI) maka digunakan Economic Value Added (EVA) sebagai pendukung analisis 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Young and 

O’ Byrne yang diterjemahkan oleh Lusy Widjaja  (2001:67-68), salah satu 

kekuatan kekuatan besar Economic Value Added (EVA) adalah menjadi 

penghubung antara pengukuran kinerja dan penilaian pasar modal, membantu 

memastikan bahwa kinerja manajemen dinilai dan diberikan imbalan dengan cara 

yang konsisten dengan teori keuangan yang dapat dipercaya 

 Setiap investor tentunya mengharapkan Return on Investment (ROI) yang 

tinggi, karena berarti akan return yang tinggi pula bagi investor. Dengan 

digunakannya Economic Value Added (EVA) dalam perhitungan dan 

pertimbangan sebelum pengambilan keputusan dimana investor akan 

menanamkan modalnya. Sehingga keputusan yang dihasilkan akan memberikan 

manfaat berupa tingginya deviden yang akan diterima investor. Jadi, Return on 
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Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) telah bermanfaat dalam 

dalam mengambil keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


