
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;849):

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”.

Dengan demikian pengaruh adalah suatu keadaan dimana dampak yang 

ditimbulkan  dapat  berpengaruh  terhadap  pihak  lain,  sehingga  secara  otomatis 

kegiatan yang dilakukan dapat langsung berubah, tetapi keadaan yang sebenarnya 

tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengaruh jika dikaitkan dengan 

judul maka suatu daya yang ada atau timbul dari arus kas yang ikut membentuk 

likuiditas.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi  merupakan  seni  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan 

peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat 

keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan 

dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya.

America  Institute  of  Certified  Public  Accountants  (AICPA) 

menyatakan  bahwa  “Akuntansi  adalah  seni  tentang  pencatatan,  penggolongan, 

dan peringkasan, dengan cara yang informatif  dan bentuk uang, transaksi  atau 

kejadian keuangan perusahaan, dan interpretasi atas hasilnya”. Jadi, berdasarkan 

definisi  tersebut  maka  catatan  yang  ada  dalam  akuntansi  meliputi  jurnal 

(mencatat),  buku  besar  (penggolongan),  neraca  lajur/saldo  (peringkasan),  dan 

laporan  keuangan  (pelaporan).  Jadi,  laporan  keuangan  dapat  diartikan  sebagai 

pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan.



Menurut  Standar   Akuntansi  Keuangan  (2002:2)  pengertian  laporan 

keuangan adalah:

“Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan 
yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara, laporan arus kas dan 
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan  bagian  integral  dari  laporan  keuangan,  disamping  itu  juga 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga”.  

Menurut Munawir (2002;2), pengertian laporan keuangan adalah :

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

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  komunikasi  antara  data  keuangan  atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data  atau  aktivitas  perusahaan  tersebut  yang  harus  disiapkan  secara  periodik. 

Sebagai alat untuk berkomunikasi maka data-data tersebut diolah sedemikian rupa 

sehingga  dapat  dijadikan  informasi  yang  berguna  bagi  pihak-pihak  yang 

berkepentingan  dengan  informasi  likuiditas  perusahaan,  pemegang  obligasi 

dengan kemampuan cash flow untuk membayar hutang jangka panjang dan lain-

lain.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No.4, sumber: Sofyan 

Syafri Harahap (2004;133):

1. Tujuan Umum

Menyajikan  laporan  posisi  keuangan,  hasil  usaha  dan  perubahan  posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. 



2. Tujuan Khusus

Memberikan  informasi  tentang  kekayaan,  kewajiban,  kekayaan  bersih, 

proyeksi  laba,  perubahan  kekayaan  dan  kewajiban  serta  informasi  lainnya 

yang relevan”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004;4), mengemukakan bahwa :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”.

Informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahan  posisi 

keuangan  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mengevaluasi  atas  kemampuan 

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

dari hasil tersebut.

Informasi  kinerja  perusahaan,  terutama  profitabilitas  diperlukan  untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa  depan,  sehingga  dapat  memprediksi  kapasitas  perusahaan  dalam 

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

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Informasi perubahan posisi keuangan perusahan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas,  pendanaan  dan operasi  perusahaan  selama periode  pelaporan.  Selain 

berguna  untuk  menilai  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan  kas  (dan 

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

memanfaatkan arus kas tersebut.  

2.2.3. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Darsono dan Ashari (2005;11), pemakai laporan keuangan dan 

kebutuhan informasi keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Investor atau Pemilik

Pemilik  perusahaan  menanggung  resiko  atas  harta  yang  ditempatkan  pada 

perusahaan.  Pemilik  membutuhkan  informasi  untuk  menilai  apakah 

perusahaan memiliki kemampuan membayar deviden. Di samping itu untuk 



menilai apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon 

pemilik,  laporan  keuangan  dapat  memberikan  informasi  mengenai 

kemungkinan penempatan investasi dalam perusahaan.

b. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Pemberi  pinjaman  membutuhkan  informasi  keuangan  guna  memutuskan 

memberi  pinjaman dan kemampuan  membayar  angsuran  pokok dan bunga 

pada saat jatuh tempo. Jadi, kepentinga kreditor terhadap perusahaan adalah 

apakah perusahaan mampu membayar hutangnya kembali atau tidak.

c. Pemasok atau Kreditor usaha lainnya

Pemasok  memerlukan  informasi  keuangan  untuk  menentukan  besarnya 

penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan 

membayar pada saat jatuh tempo.

d. Pelanggan 

Dalam beberapa situasi, pelanggan sering membuat kontrak jangka panjang 

dengan perusahaan, sehingga perlu informasi mengenai kesehatan keuangan 

perusahaan yang melakukan kerja sama.

e. Karyawan

Karyawan dan serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna menilai 

kemampuan  perusahaan  untuk  mendatangkan  laba  dan stabilitas  usahanya. 

Dalam hal ini, karyawan membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan 

hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya.

f. Pemerintah

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan kebijakan 

dalam  bidang  ekonomi,  misalnya  alokasi  sumber  daya,  UMR,  pajak, 

pungutan, serta bantuan.

g. Masyarakat

Laporan keungan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis serta informasi 

trend dan kemakmuran.



Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian,  tidak  sepenuhnya  dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi  setiap 

pemakai.  Berhubung  para  investor  merupakan  penanam  modal  berisiko  ke 

perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka 

juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepantingan dengan 

informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  meskipun  memiliki  akses 

terhadap informasi manajemen dan keuangan yang membantu dalam melaksanakn 

tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

2.2.4. Komponen-komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;1.3), meliputi :

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen  dari  laporan  keuangan  di  atas  dapat  dijelaskan 

sebagai berikut :

1 Neraca 

Unsur-unsur dari neraca dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Aktiva,  yang  merupakan  sumber  daya  yang  dikuasai  perusahaan  dapat 

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

− Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperoleh  dalam waktu  satu  tahun  atau  kurang (atau  siklus  operasi 

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

persekot biaya.



− Investasi  jangka  panjang,  yaitu  penanaman  modal  yang  biasanya 

dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  penghasilan  tetap  atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu 

tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi.

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

digunakan  dalam  operasi  normal  perusahaan  (tidak  dimaksudkan 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, 

termasuk sub-klasifikasi  aktiva  ini  adalah tanah,  gedung,  kendaraan 

dan mesin serta peralatan.

− Aktiva  yang  tidak  berwujud,  yaitu  aktiva  yang  tidak  mempunyai 

substansi  fisik  dan  biasanya  berupa  hak  atau  hak  istimewa  yang 

memberikan manfaat  ekonomi bagi  perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun, termasuk dlam sub-klasifikasi aktiva ini misalnya 

patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade name atau trade 

mark (merk atau nama dagang), frenchise dan lisence (lisensi).

− Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

salah  satu  dari  empat  sub-klasifikasi  tersebut,  misalnya  beban yang 

ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman karyawan.

b. Kewajiban,  yang  merupakan  utang  perusahaan  masa  kini  dapat  disub-

klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu:

− Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan 

akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang 

memiliki  manfaat  ekonomi)  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  atau 

kurang  (atau  siklus  operasi  normal).  Termasuk  dalam  kategori 

kewajiban ini misalnya utang usaha, utang wesel, utang gaji dan upah, 

utang pajak dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar.

− Kewajiban  jangka  panjang,  yaitu  kewajiban  yang  penyelesaiannya 

diharapkan  akan  mengakibatkan  arus  kas  keluar  dari  sumber  daya 

perusahaan  (yang  memiliki  manfaat  ekonomi)  dalam  jangka  waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya 

utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi.



− Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan 

ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang 

pada direksi, utang pada pemegang saham.

c. Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik perusahaan yang merupakan 

selisih  antara  aktiva  dan  kewajiban  yang  ada.  Unsur  ekuitas  ini  dapat 

disub-klasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, ayitu :

− Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham 

(termasuk agio saham bila ada).

− Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan 

kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden.

2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang 

dijelaskan sebagai berikut :

a. Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam  bentuk  pemasukan  atau  peningkatan  aktiva  atau  penurunan 

kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari 

kontribusi  pemilik)  perusahaan  selama  periode  tertentu  dapat  disub-

klasifikasikan menjadi :

− Pendapatan  (revenue),  yaitu  penghasilan  yang  timbul  dalam 

pelaksanaan  aktivitas  yang  biasa  dan  yang  dikenal  dengan  sebutan 

berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagangan, penghasilan jasa 

(fees), pendapatan bunga, pendpatan deviden, royalties, dan sewa.

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

penghasilan  dan  mungkin  timbul  atau  tidak  dalam  pelaksanaan 

aktivitas  perusahaan  yang  rutin  misalnya  pos  yang  timbul  dalam 

pengalihan  aktiva  lancar,  revaluasi  skuritas,  kenaikan jumlah  aktiva 

jangka panjang.

b. Beban  (expense),  yang  diartikan  sebagai  penurunan  manfaat  ekonomi 

dalam  bentuk  arus  keluar,  penurunan  aktiva  atau  kewajiban  (yang 

menyebabkan  penurunan  ekonomis  yang  tidak  menyangkut  pembagian 



kepada  pemilik)  perusahaan  selama  periode  tertentu  dapat  disub-

klasifikasikan menjadi :

− Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

(yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti 

kas,  persediaan,  aktiva  tetap),  yang  meliputi  misalnya  harga  pokok 

penjualan, gaji dan upah, penyusutan.

− Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang timbul atau tidak timbul dari  aktivitas perusahaan yang jarang 

terjadi,  seperti  mesalnya  rugi karena bencana kebakaran, banjir  atau 

pelepasan aktiva tidak lancar.

3 Laporan Perubahan Ekuitas

Perusahaan menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 

laporan keuangan yang menunjukkan :

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan.

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

jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas.

c. Pengaruh  kumulatif  dari  perubahan  kebijakan  akuntansi  dan  perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait.

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

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

perubahannya.

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio,  dan cadangan pada awal  dan akhir  periode yang  mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan.

4 Laporan Arus Kas

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 

pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak 

terpisah  (integral)  dari  laporan  keuangan  untuk  setiap  periode  penyajian 

laoran keuangan.



5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.  Setiap pos 

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

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

a. Informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan 

akuntansi  yang  dipilih  dan  diterapkan  terhadap  peristiwa  dan  transaksi 

yang penting.

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

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

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.     

2.2.5. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut  Munawir (2000;6)  laporan  keuangan  bersifat  historis  serta 

menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-

data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara :

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact)

Sifat  ini  menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan itu dibuat  atas 

dasar fakta dari catatan akuntansi atas peristiwa-peristiwa atau transaksi yang 

telah terjadi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun 

yang  disimpan  dalam  bank,  jumlah  piutang,  persediaan  barang  dagangan, 

hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

2. Prinsip-prisip  dan  kebiasaan-kebiasaan  di  dalam  akuntansi  (accounting 

conversation and postulate)

Sifat ini berarti bahwa data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun 

anggaran–anggaran tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi  yang 

lazim (General  Accepted  Accounting  Principles),  hal  ini  dilakukan dengan 

tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.



3. Pendapat pribadi (personal judgement)

Sifat ini dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi  atau dalil-dalil  dasar  yang telah diterapkan yang sudah 

menjadi  dasar  praktek  pembukuan,  namun  penggunaan  dari  konvensi-

konvensi  dan  dalil-dalil  dasar  tersebut  tergantung  daripada  akuntan  atau 

manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Dengan  mengingat  atau  memperhatikan  sifat-sifat  laporan  keuangan  di 

atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  laporan  keuangan  itu  mempunyai 

beberapa  keterbatasan.  Menurut  Sofyan  Syafri  Harahap (2004;16-18), 

keterbatasan antara lain :

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

lewat  bukan masa kini.  Karenanya laporan keuangan tidak dapat  dianggap 

sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi  apalagi  untuk  meramalakan  masa  depan  atau  menentukan  nilai 

(harga) perusahaan saat ini.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

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

membeli perusahaan.

3. Proses  penyusunan  laporan keuangan tidak  luput  dari  penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan.

4. Laporan  keuangan di  susun  dengan menggunakan istilah-istilah  teknis  dan 

pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

5. Adanya  berbagai  alternatif  metode  akuntansi  yang  dapat  digunakan 

menumbulkan  variasi  dalam  pengukuran  sumber-sumber  ekonomis  dan 

tingkat  kesuksesan  antar  perusahaan.  Metode  penilaian  persediaan  boleh 

menggunakan  LIFO (Last  In  First  Out),  FIFO (First  In  First  Out)  dan 

Average yang  hasilnya  pasti  berbeda.  Demikian juga  metode  penyusutan  : 

Garis lurus, Saldo Menurun, Sum of Years Digit dan sebagainya.



2.3 Analisis Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  dalam  rangka  pengambilan  keputusan 
ekonomi. Pada sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan 
bukanlah segala-galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan.

Laporan  keuangan  akan  menjadi  lebih  bermanfaat  untuk  pengambilan 
keputusan  ekonomi  apabila  dengan  informasi  laporan keuangan  tersebut  dapat 
diprediksi  apa  yang  akan  terjadi  dimasa  mendatang.  Dengan  mengolah  lebih 
lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis trend, 
akan  diperoleh  prediksi  tentang  apa  yang  mungkin  akan  terjadi  dimasa 
mendatang.

Hasil  analisis  laporan  keuangan mampu membantu  menginterpretasikan 
berbagai  hubungan  kunci  dan  kecenderungan  yang  dapat  memberikan  dasar 
pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Ada  beberapa  pengertian  analisis  laporan  keuangan  yang  dikemukakan 

oleh para ahli antara lain :

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;190), bahwa :

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

Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;53), menjelaskan analisis laporan 

keuangan sebagai berikut :

“Analisis  laporan  keuangan  merupakan  suatu  proses  untuk  membedah 
laporan  keuangan  ke  dalam  unsur-unsurnya,  menelaah  masing-masing 
unsur  tersebut,  dan  menelaah  hubungan  diantara  unsur-unsur  tersebut, 
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik 
dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.



 Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003;166) menyatakan bahwa :

“Analisis laporan keuangan (Financial Statement Analysis) adalah mencari 
hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan 
angka  lain  agar  dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai 
keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian 

dari  analisis  laporan  keuangan  adalah  suatu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk 

memahami  hubungan-hubungan  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  pada 

suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungannya.

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi  yang  ada  dalam  suatu  laporan  keuangan  secara  lengkap  kegunaan 

analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

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

terdapat dari laporan keuangan biasa.

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

suatu laporan keuangan atau yang berbeda dibalik laporan keuangan (implicit).

3 Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

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

dengan  suatu  laporan  keuangan  baik  dikaitkan  dengan  komponen  intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi  yang  diperoleh dari 

luar perusahaan.

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

teori yang terdapat dilapangan seperti prediksi, peningkatan (rating).

6 Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain :

a. Dapat menilai prestasi perusahaan.

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.



c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu :

Posisi keuangan (asset, neraca, modal), hasil usaha perusahaan (hasil dan 

biaya),  likuiditas,  solvabilitas,  aktivitas,  rentabilitas  dan  profitabilitas, 

indikator pasar modal.

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.

e. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana.

7 Dapat  menentukan  peringkat  (rating)  perusahaan  menurut  kriteria  tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

8 Dapat  membandingkan situasi  perusahaan dengan periode sebelumnya  atau 

standar industri normal atau standar ideal.

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

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.

10 Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan dimasa 

yang akan datang.

Dari sudut lain tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein yang 

dikemukakan kembali oleh  Sofyan Syafri Harahap (2004;197) adalah sebagai 

berikut :

1. Screening

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger.

2. Forecasting

Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

dimasa yang akan datang.

3. Diagnosis

Analisis  dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain.

4. Evaluation

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi.



Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

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

dan dalam hubungan satu pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan 

prestasi keuangan perusahaan.   

 

2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

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

Juliaty (2005;58-59) adalah :

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan.

Pemahaman  latar  belakang  data  keuangan  perusahaan  yang  dianalisis 

mencakup  pemahaman  tentang  bidang  usaha  perusahaan  dan  kebijakan 

akuntansi  yang  dianut  dan  diterapkan  oleh  perusahaan.  Memahami  latar 

belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah 

yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan.

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan

Selain  latar  belakang  data  keuangan,  kondisi-kondisi  yang  mempunyai 

pengaruh terhadap perushaan perlu juga untuk dipahami mencakup informasi 

mengenai  trend (kecenderungan)  industri  dimana  perusahaan  beroperasi, 

perubahan  teknologi,  perubahan  selera  konsumen,  perubahan  faktor-faktor 

ekonomi  seperti  perubahan  pendapatan  perkapita,  tingkat  bunga,  tingkat 

inflasi dan pajak dan perubahan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri, 

seperti perubahan posisi manajemen kunci.

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profil)  perusahaan.  Sebelum  berbagai  teknik  analisis  diaplikasikan,  perlu 

dilakukan  review terhadap  laporan  keuangan  secara  menyeluruh.  Tujuan 

langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup 

jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan SAK.



4. Menganalisis laporan keuangan

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan  memakai  berbagai  metode  dan  teknik  analisis  yang  ada  dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut 

(bila perlu disertai rekomendasi).   

2.3.4 Keterbatasan dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan

Agar  tidak  salah  dalam  melakukan  analisis  laporan  keuangan  pada 

perusahaan  tertentu  maka  perlu  diketahui  keterbatasan  analisis  atas  laporan 

keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;201-202), bahwa keterbatasan 

analisis laporan keuangan harus memperhatikan keterbatasan laporan seperti :

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

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

laporan mengenai keadaan saat ini.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan  pihak  tertentu.  Informasi  ini  disajikan  untuk  dapat  digunakan 

semua pihak. Sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakai 

yang sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan.

3. Laporan  keuangan  di  susun  dengan  menggunakan  istilah-istilah  teknis  dan 

pemakai  laporan diasumsikan memahami  bahasa  teknis  akuntansi  dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan.

Di samping keterbatasan itu maka perlu juga diketahui kelemahan analisis 

atas  laporan  keuangan.  Sofyan  Syafri  Harahap (2004;203),  mengemukakan 

bahwa kelemahan analisis laporan keuangan adalah :

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karenanya 

kelemahan  laporan  keuangan  harus  selalu  diingat  agar  kesimpulan  dari 

analisis itu tidak salah.

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

suatu  laporan  keuangan  tidak  cukup  hanya  dari  angka-angka  laporan 

keuangan. Kita juga harus melihat  aspek lainnya seperti  tujuan perusahaan, 



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

budaya masyarakat.

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

kondisi ini bias berbeda dengan kondisi masa depan.

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat 

beberapa perbedaan prinsip akuntansi, jenis industri, periode laporan dan jenis 

perusahaan aspek profit motif atau non profit motif.

  

2.3.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut  Dwi  Prastowo  dan  Rifka  Juliaty (2005;59),  secara  umum 

metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1 Metode Analisis Horizontal (Dinamis)

Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

memperbandingkan  laporan  keuangan  untuk  beberapa  tahun  (periode), 

sehingga  dapat  diketahui  perkembangan  dan  kecenderungannya.  Disebut 

metode  analisis  horizontal  karena  membandingkan  pos  yang  sama  untuk 

periode yang berbeda.  Disebut analisis dinamis karena metode ini bergerak 

dari tahun ke tahun (periode).

2 Metode Analisis Vertikal (Statis)

Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

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

membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan 

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

antara pos satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka 

disebut  metode  vertikal.  Disebut  metode  statis  karena  metode  ini  hanya 

membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama.



Menurut  Munawir (2002;36-37),  teknik  analisis  yang  biasa  digunakan 

dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Perbandingan Laporan keuangan adalah metode atau teknik analisis 

dengan  cara  memperbandingkan  laporan  keuangan  untuk dua  periode  atau 

lebih dengan menunjukkan :

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio

e. Persentase dari total

2. Analisis Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan  dalam  persentase  (Trend  Percentage  Analysis),  adalah  suatu 

metode  atau  teknik  analisis  untuk  mengetahui  tendensi  daripada  keadaan 

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

3. Analisis Laporan Keuangan dengan Persentase per komponen atau  Common 

Size  Statement  Analysis,  adalah  suatu  metode  analisis  untuk  mengetahui 

persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

4. Analisis  Sumber dan Penggunaan Modal Kerja,  adalah suatu analisis untuk 

mengetahui  sumber-sumber  serta  penggunaan  modal  kerja  atau  untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dlam periode tertentu.

5. Analisis  Sumber dan Penggunaan Kas atau  Cash Flow Statement Analysis, 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang 

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

periode tertentu.

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos  tertentu  dalam neraca  atau  laporan  laba  rugi  secara  individu  atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut.



7. Analisis Perubahan Laba kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu analisis 

untuk mengetahui  sebab-sebab perubahan laba kotor  suatu  perusahaan dari 

satu  periode  ke  periode  yang  lain  atau  perubahan  laba  kotor  satu  periode 

dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

8. Analisis  Break-Event,  adalah  suatu  analisis  untuk  menentukan  tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis  break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

2.4. Laporan Arus Kas

2.4.1. Pengertian Laporan Arus Kas

            Laporan arus kas merupakan salah satu dari bagian laporan keuangan yang 

harus  dibuat  perusahaan.  Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  (2004;2.2), 

istilah kas didefinisikan sebagai berikut:

- Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

- Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka 

pendek  dan  yang  dengan  cepat  dapat  dijadikan  kas  dalam jumlah  tertentu 

menghadapai risiko perubahan nilai yang signifikan.

- Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Jadi dalam pembahasan mengenai arus kas mengacu pada kas dan setara 

kas. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dan 

harus  menyajikan  laporan  tersebut  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan 

(integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Menurut  Skousen, et al yang dialihbahasakan oleh  Thomson Learning 

Asia (2001;297) :

“Laporan arus kas menjelaskan perubahan selama periode didalam kas dan 

ekuivalen kas”.



Sedangkan  menurut  Sofyan  Syafri  Harahap (2004;257),  menjelaskan 

bahwa :

“Laporan  arus  kas  ini  memberikan  informasi  yang  relevan  tentang 
penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode tertentu, 
dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan : operasi, pembiayaan 
dan investasi”.

Sementara  Eugene  F  Brigham  dan  Joul  F  Houston yang 

dialihbahasakan oleh Wibowo (2001;48), mengemukakan :

“Laporan  arus  kas  adalah  laporan  yang  menjelaskan  dampak  aktivitas 

operasi,  investasi  dan pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama 

satu periode akuntansi”.

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

laporan arus kas (cash flow statement) adalah laporan keuangan yang menjelaskan 

informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode tertentu 

dengan  mengelompokkan  transaksi  pada  kegiatan  operasi,  investasi  dan 

pendanaan.

2.4.2. Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan  penyajian  laporan  arus  kas  menurut  Munawir (2002;157), 

mengatakan bahwa :

“Laporan  arus  kas  (cash  flow  statement)  disusun  untuk  menunjukkan 
perubahan  kas  selama  satu  periode  dan  memberikan  alasan  mengenai 
perubahan kas  tersebut  dengan menunjukkan dari  mana sumber-sumber 
kas dan penggunaannya”.

Sementara  Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;33), mengemukakan 

bahwa:

“Laporan arus kas di susun dengan tujuan untuk memberikan informasi 
historis  mengenai  perubahan  kas  dan setara  kas  dari  suatu  perusahaan, 
dengan  mengklasifikasikan  arus  kas  berdasarkan  aktivitas  operasi, 
investasi dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu”.



Dari beberapa tujuan laporan arus kas, dapat disimpulkan bahwa laporan 

arus  kas  pada  dasarnya  memberikan  informasi  mengenai  penerimaan  dan 

pengeluaran kas selama suatu periode tertentu yang berkaitan dengan aktivitas-

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

2.4.3. Manfaat Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi manajemen dan secara 

eksternal bagi pemodal dan kreditur. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty 

(2005;33), laporan arus kas mempunyai kegunaan memberikan informasi untuk :

1. Mengetahui  perubahan  aktiva  bersih,  struktur  keuangan  dan  kemajuan 

mempengaruhi arus kas.

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.

3. Mengembangkan  model  untuk  menilai  dan  membandingkan  nilai  sekarang 

arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.

4. Dapat  menggunakan  informasi  arus  kas  historis  sebagai  indikator  jumlah 

waktu dan kepastian arus kas masa depan.

5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan 

antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

Dengan  adanya  analisis  arus  kas  ini  banyak  kegunaan  yang  dapat  kita 

peroleh seperti yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004;257-258), 

menyatakan bahwa dengan melakukan analisa arus kas kita dapat mengetahui :

1. Kemampuan  perusahaan  meng  “generate”  kas,  merencanakan,  mengontrol 

arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.

2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, 

termasuk kemampuan membayar deviden dimasa yang akan datang.

3. Informasi  bagi  investor,  kreditor,  memproyeksikan  return  dan  sumber 

kekayaan perusahaan.

4. Kemampuan  perusahaan  untuk  memasukkan  kas  perusahaan  dimasa  yang 

akan datang.



5. Alasan  perbedaan  antara  laba  bersih  dibandingkan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas.

6. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap 

posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.

Berdasarkan uraian di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa laporan 

arus kas sangat berguna bagi pihak manajemen perusahaan dan bagi kreditor. Bagi 

investor dan kreditor laporan arus kas ini bermanfaat dalam menilai kemampuan 

perusahaan untuk mengelola arus kas, menghasilkan arus kas positif dimasa yang 

akan datang,  membayar  deviden dan bunga,  dan  mengantisipasi  kebutuhannya 

akar  tambahan  pendanaan.  Dengan  adanya  laporan  kas  ini  kita  juga  dapat 

mengetahui  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan  laba,  mengendalikan 

penerimaan dan pengeluaran  kas  serta  informasi  mengenai  return dari  sumber 

kekayaan perusahaan.

2.4.4. Klasifikasi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

harus mengklasifikasikan arus kas tersebut menurut aktivitasnya masing-masing 

yaitu:

2.4.4.1 Aktivitas Operasi

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;34), menyebutkan:

“Aktivitas  Operasi  (Operating  Activities)  adalah  aktivitas  penghasilan 
utama  pendapatan  perusahaan  (principal  revenue  producting  activities) 
dan  aktivitas  lain  yang  bukan  merupakan  aktivitas  investasi  dan 
pendanaan.”

 Skousen,  et  al yang  dialihbahasakan  oleh  Thomson  Learning  Asia 

(2001;280),  mengklasifikasikan  penerimaan-penerimaan  dan  pembayaran-

pembayaran kas aktivitas operasi menurut jenis-jenis arus masuk dan arus keluar 

kas adalah sebagai berikut :



a. Arus Kas Masuk

− Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa

− Penerimaan kas dari penjualan efek perdagangan

− Penerimaan kas dari pendapatan bunga

− Penerimaan kas dari penerimaan deviden

b. Arus Kas Keluar

− Pembayaran kas untuk pembelian persediaan

− Pembayaran kas untuk upah dan gaji

− Pembayaran kas untuk pajak

− Pembayaran kas untuk beban bunga

− Pembayaran kas untuk beban lain (seperti utilitas, sewa)

− Pembayaran kas untuk pembelian efek perdagangan

2.4.4.2 Aktivitas Investasi

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;34), Aktivitas Investasi 

(Investing  Activities)  adalah  aktivitas  perolehan  atau  pelepasan  aktiva  jangka 

panjang (aktiva tidak lancar) dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian 

secara kas.

Skousen,  et  al yang  dialihbahasakan  oleh  Thomson  Learning  Asia 

(2001;280),  mengklasifikasikan  penerimaan-penerimaan  dan  pembayaran-

pembayaran kas aktivitas investasi menurut jenis-jenis arus masuk dan arus keluar 

kas adalah sebagai berikut :

a. Arus Kas Masuk

− Penerimaan kas dari penjualan aktivitas pabrik

− Penerimaan kas dari penjualan segmen bisnis

− Penerimaan kas dari penjualan efek non perdagangan

− Penerimaan kas dari pokok pinjaman



b.   Arus Kas Keluar

− Pembayaran kas untuk pembelian aktiva pabrik

− Pembayaran kas untuk pembelian efek non perdagangan

− Penerimaan kas untuk pembuatan pinjaman kepada entitas lain

2.4.4.3 Aktivitas Pendanaan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;35),Aktivitas Pendanaan 

(Financing  Activities)  adalah  aktivitas  yang  mengakibatkan  perubahan  dalam 

jumlah  dan  komposisi  kewajiban  (utang)  jangka  panjang  dan  modal  (ekuitas) 

perusahaan.  

Skousen,  et  al yang  dialihbahasakan  oleh  Thomson  Learning  Asia 

(2001;280),  mengklasifikasikan  penerimaan-penerimaan  dan  pembayaran-

pembayaran kasnya menurut jenis-jenis arus masuk dan arus keluar kas adalah 

sebagai berikut :

a.   Arus Kas Masuk

− Penerimaan kas dari penjualan saham

− Penerimaan  kas  dari  peminjaman  (seperti  obligasi,  surat  utang  (wesel), 

hipotek)

b.  Arus Kas Keluar

− Pembayaran kas untuk deviden kas

− Pembayaran kas untuk pembelian kembali saham (saham treasury)

Laporan  aliran  kas  merangkum  sumber  dan  penggunaan  dana  selama 

periode  tertentu.  Kas  sangat  berperan  dalam  menentukan  kelancaran  kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

penerimaannya (sumber-sumber) maupun penggunaannya (pengeluaran).

Menurut  Munawir (2002;159),  sumber  penerimaan  kas  dalam  suatu 

perusahaan pada dasarnya dapat berasal :

1. Hasil  penjualan  investasi  jangka  panjang,  aktiva  tetap baik  yang  berwujud 

maupun yang tidak berwujud (intangible assets) atau adanya penurunan aktiva 

tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.



2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh 

pemilik perusahaan dalam bentuk kas.

3. Pengeluaran  surat  tanda  bukti  hutang  baik  jangka  pendek  (wesel)  maupun 

hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau jangka panjang 

lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas.

4. Kelebihan  pembayaran  pajak  pada  periode-periode  sebelumnya.  Adanya 

penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan 

adanya penerimaan kas; misalnya adanya penurunan piutang karena adanya 

penerimaan pembayaran,  berkurangnya persediaan  barang dagangan karena 

adanya penjualan dan sebagainya.

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasinya, 

sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian.

Sedangkan  penggunaan  atau  pengeluaran  kas  dapat  disebabkan  adanya 

transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Pembelian  saham  atau  obligasi  sebagai  investasi  jangka  pendek  maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya.

2. Penarikan  kembali  saham yang  beredar  maupun  adanya  pengembalian  kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan.

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang.

4. Pembelian barang danggangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi 

yang meliputi  upah dan gaji,  pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, 

bunga, premi asuransi, advertensi dan adanya perekot-persekot biaya maupun 

persekot pembelian.

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba lainnya 

secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan  penerimaan  kas  (cash receipts)  dan  pengeluaran  kas  (cash 

disbursments) yang berdasarkan tiga aktivitas, yang terdiri dari aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.



Dengan  mengklasifikasikan  arus  kas  menurut  aktivitas-aktivitas  di  atas 

maka  akan  memberikan  informasi  untuk  menilai  pengaruh  aktivitas  tersebut 

terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

2.4.5. Metode Laporan Arus Kas 

Sebelum kita menganalisa dan menafsirkan suatu laporan arus kas terlebih 

dahulu  kita  harus  mengetahui  mengenai  metode-metode  laporan  arus  kas. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;264), untuk menyajikan laporan arus kas 

dapat digunakan dua metode yaitu:

1. Direct Method

Dalam  metode  ini  pelaporan  arus  kas  dilakukan  dengan  cara  melaporkan 

kelompok-kelompok  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas  dari  kegiatan 

operasi  secara  lengkap  (gross),  tanpa  melihat  laporan  laba  rugi  dan  baru 

dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.

2. Indirect Method

Dalam  Indirect  Method penyajiannya  dimulai  dari  laba  rugi  bersih  dan 

selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi perubahan dalam 

pos-pos  yang  mempengaruhi  kegiatan  operasional  seperti  penyusutan,  naik 

turun pos aktiva lancar dan utang lancar.

 



Tabel 2.1

Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung

PT ABC
Laporan Arus Kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 20-2

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan kas dari pelanggan  xxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (xxx)
Kas yang dihasilkan operasi  xxx
Pembayaran bunga (xxx)
Pembayaran pajak penghasilan (xxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa  xxx
Hasil dari asuransi gempa bumi  xxx

Arus kas bersih dari aktivitas operasi  xxx

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Perolehan anak perusahaan X dengan kas (xxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan (xxx)
Hasil dari penjualan peralatan  xxx
Penerimaan bunga  xxx
Penerimaan deviden  xxx

Arus kas bersih yang digunakan untuk investasi (xxx)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham  xxx
Hasil dari pinjaman jangka panjang  xxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan (xxx)
Pembayaran deviden (xxx)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (xxx)

Kenaikan bersih kas dan setara kas  xxx
Kas dan setara kas pada awal periode  xxx
Kas dan setara kas pada akhir periode  xxx

Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi
Sumber Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No 2 (2004;2.20).



Tabel 2.2

Contoh Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

PT ABC
Laporan Arus Kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 20-2

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa  xxx
Penyesuaian untuk:

Penyusutan  xxx
Kerugian selisih kurs  xxx
Penghasilan investasi (xxx)
Beban bunga  xxx

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja  xxx
Kenaikan piutang dagang dan piutang lain (xxx)
Penurunan persediaan  xxx
Penurunan hutang dagang (xxx)

Kas yang dihasilkan operasi  xxx
Pembayaran bunga (xxx)
Pembayaran pajak penghasilan (xxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa  xxx
Hasil dari asuransi gempa bumi  xxx

Arus kas bersih dari aktivitas operasi  xxx

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Perolehan anak perusahaan X dengan kas (xxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan (xxx)
Hasil dari penjualan peralatan  xxx
Penerimaan bunga  xxx
Penerimaan deviden  xxx

Arus kas bersih yang digunakan untuk investasi (xxx)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham  xxx
Hasil dari pinjaman jangka panjang  xxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan (xxx)
Pembayaran deviden (xxx)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (xxx)

Kenaikan bersih kas dan setara kas  xxx
Kas dan setara kas pada awal periode  xxx
Kas dan setara kas pada akhir periode  xxx

Sumber Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No 2 (2004;2.21)



2.5. Likuiditas

2.5.1. Pengertian Likuiditas

Munawir (2002;31), mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut:

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

Sedangkan  menurut  Lukman  Syamsuddin (2002;41),  dalam  bukunya 

berpendapat bahwa:

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dan menggunakan aktiva lancar yang tersedia”.

Sementara Bambang Riyanto (2001;25), mengemukakan bahwa:

“Masalah  likuiditas  adalah  berhubungan  dengan  masalah  kemampuan 

suatu  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  finansialnya  yang  segera 

harus dipenuhi”.

Berdasarkan beberapa pendapat  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa 

pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi.

2.5.2. Faktor-Faktor yang Menentukan Likuiditas

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas dapat 

dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Besarnya investasi pada harta tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka 

panjang.

Pemakaian dana untuk pembelian harta tetap adalah salah satu sebab utama 

dari  keadaan  tidak  likuid.  Jikalau  makin  banyak  dana  perusahaan  yang 

dipergunakan  untuk harta  tetap,  maka sisanya untuk membiayai  kebutuhan 

jangka  pendek  tinggal  sedikit.  Oleh  sebab  itu  rasio  likuiditas  menurun, 



kemerosotan  tersebut  hanya  dapat  dicegah  dengan  menambah  dana  jangka 

panjang untuk menutup kebutuhan harta tetap yang meningkat.

2. Volume kegiatan perusahaan

Peningkatan  volume  kegiatan  perusahaan  akan  menambah  kebutuhan  dana 

untuk  membiayai  harta  lancar.  Sebagian  dari  kebutuhan  tersebut  dipenuhi 

dengan meningkatkan hutang-hutang, tetapi jika hal-hal lain tetap, investasi 

dana  jangka  panjang  untuk  membiayai  tambahan  kebutuhan  modal  kerja 

sangat diperlukan agar rasio dapat dipertahankan.

3. Pengendalian harta lancar

Apabila  pengendalian  yang  kurang baik  terhadap besarnya  investasi  dalam 

persediaan dan piutang menyebabkan adanya investasi yang melebihi daripada 

yang  seharusnya,  maka  sekali  lagi  rasio  akan  turun  dengan  tajam,  kecuali 

apabila disediakan lebih banyak dana jangka panjang. Kesimpulannya ialah 

bahwa  perbaikan  dalam  pengendalian  investasi  semacam  itu  akan  dapat 

memperbaiki rasio likuiditas. 

2.5.3. Pengukuran Tingkat Likuiditas

Untuk dapat  mengukur  tingkat  likuiditas  suatu  perushaan dipergunakan 

analisis rasio likuiditas.

Menurut Bambang Riyanto (2001;26), mengemukakan bahwa:

“Rasio  likuiditas  adalah  rasio  yang  dimaksudkan  untuk  mengukur 

likuiditas perusahaan”.

Selain  itu  Mahmud  M.  Hanafi  dan  Abdul  Halim (2005;79), 

mengemukakan definisi rasio likuiditas sebagai berikut:

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas mengukur kemampuan 

likuiditas  jangka  pendek  perusahaan  dengan  melihat  aktiva  lancarnya 

(utang dalam hal ini merupakan kewajiban prusahaan)”.

Dari  beberapa  uraian di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa rasio  likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya.



Untuk  menilai  posisi  keuangan  jangka  pendek  (likuiditas)  berikut 

diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat  untuk menganalisa 

dan menginterpretasikan data tersebut, menurut Bambang Riyanto (2001;26-28) 

adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa  posisi  modal  kerja 

suatu perusahaan adalah current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva 

lancar  dengan  hutang  lancar.  Rasio  lancar  dapat  dihitung  dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Lancar = Lancar Utang
Lancar   Aktiva

 x 100%  

Rasio lancar ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek atau kemampuan perusahaan, untuk membayar hutang-hutang 

tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo 

karena  proporsi  atau  distribusi  dari  aktiva  lancar  yang  menguntungkan, 

misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat 

penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan tersebut 

atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. Rasio 

lancar yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar 

lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas 

yang rendah daripada aktiva lancar dan sebaliknya.

2. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio kas = lancar Utang
efekKas +

x 100%

Rasio  ini  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk 

membayar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus 

dipenuhi  dengan kas  yang  tersedia  dalam perusahaan dan efek  yang  dapat 

segera diuangkan.



3. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio ini sering disebut sebagi quick ratio, yaitu perbandingan antara (aktiva 

lancar-persediaan)  dengan  hutang  lancar.  Rasio  ini  dapat  dihitung  dengan 

rumus sebagai berikut:

Rasio Cepat = lancar Utang
PiutangEfekKas ++

x 100%

Rasio  ini  merupakan  ukuran  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang  segera harus  dibayar  dengan aktiva  lancar  yang 

lebih likuid (quick assets). Rasio ini lebih tajam daripada rasio lancar, karena 

hanya  membandingkan  aktiva  yang  sangat  likuid  (mudah  dicairkan  atau 

diuangkan)  dengan hutang lancar.  Jika  rasio  lancar  lebih  tinggi  tapi  quick 

rationya  rendah  menunjukkan  adanya  investasi  yang  sangat  besar  dalam 

persediaan.

4. Working Capital to Total Assets Ratio

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Modal Kerja = 
Aktiva Total

Lancar   Utang-Lancar   Aktiva
 x 100%

Terhadap Total Aktiva                       

Rasio ini digunakan untuk membandingkan posisi modal kerja (neto) dengan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan



Secara  keseluruhan  dapat  dilihat  indikator  fundamental  untuk  industri 
seperti pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Ringkasan Indikator Fundamental

Ratio Industri
Current Ratio 350%
Quick Ratio 100%
Average Collection Period -
Inventory Turnover 3 kali
Total Debt to Total Asset Ratio 50%
Time Interest Earned 800%
Return on Assets 5%
Return on Equity 10%
P/E Ratio -
DPR 45%
Sumber: Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (2001;223)

Pedoman indikator fundamental di atas sebenarnya hanya didasarkan pada 

prinsip “hati-hati”.

2.6 Hubungan Arus Kas dengan Tingkat Likuiditas
Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan lancar tidaknya 

suatu  perusahaan.  Untuk  memenuhi  kewajiban  hutang-hutangnya,  suatu 
perusahaan  harus  mempunyai  alat-alat  untuk  membayar,  yaitu  berupa  aktiva-
aktiva  lancar.  Makin  besar  jumlah  aktiva  lancar  dibandingkan  dengan  seluruh 
kewajiban  yang  harus  segera  dipenuhi,  berarti  semakin  besar  pula  tingkat 
likuiditasnya, demikian sebaliknya.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kelangkaan atau gangguan 
likuiditas,  perusahaan harus memperhatikan kebutuhan untuk mengatasi  hal-hal 
khusus  yang  bersifat  seasonal  yang  mungkin  terjadi  pada  periode  proyeksi. 
Adapun  cara-cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  upaya  memproyeksikan  atau 
memperkirakan kebutuhan likuiditas adalah dengan menggunakan analisis laporan 
arus kas.



Teori  yang  penulis  ambil  bahwa  laporan  arus  kas  dengan  likuiditas 
mempunyai hubungan antara lain menurut  Sofyan Syafri Harahap (2004;257), 
yang menjelaskan:

“Laporan  Arus  Kas  dinilai  banyak  memberikan  informasi  tentang 
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi  likuiditas 
perusahan dimasa yang akan datang”.

Menurut Bambang Riyanto (2001;96), mengatakan bahwa:

“Untuk  menjaga  likuiditas  perusahaan  perlu  membuat  perkiraan  atau 
estimasi mengenai aliran kas didalam perusahaannya. Apakah aliran kas 
senyatanya selalu  sesuai  dengan estimasinya,  maka perusahaan tersebut 
tidak menghadapi kesukaran likuiditas”.

Darsono dan Ashari (2005;89) mengemukakan bahwa:

“Salah  satu  indikator  kemampuan  dalam  membayar  kewajiban  adalah 
likuiditas. Perusahaan yang likuid berarti mempunyai kemampuan dalam 
membayar  kewajiban  dalam  jangka  pendek.  Salah  satu  indikator  yang 
berguna dalam menilai likuiditas perusahaan adalah arus kas perusahaan 
yang ditunjukkan pada laporan arus kas.”

Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat 

hubungan antara laporan arus kas terhadap tingkat likuiditas yang digambarkan 

dalam perubahan arus kas berikut ini

Perubahan Arus Kas Operasi

Perkiraan Neraca Deskripsi Arus Kas

Piutang dagang Kas diterima dari pelanggan

Persediaan Kas dikeluarkan untuk masukan (material)

Biaya dibayar di muka Biaya-biaya kas

Uang diterima di muka Kas diterima dari pelanggan

Hutang sewa Biaya-biaya kas

Hutang bunga Pembayaran bunga

Hutang pajak penghasilan Pembayaran pajak penghasilan

Pajak penghasilan ditangguhkan Pembayaran pajak penghasilan



Perubahan Arus Kas Investasi

Perkiraan Neraca Deskripsi Arus kas

Aktiva tetap Pengeluaran modal

Uang masuk dan pelepasan aktiva tetap

Perubahan Arus Kas Pendanaan

Perkiraan Neraca Deskripsi Arus Kas

Wesel bayar (notes payable) Peningkatan atau penurunan hutang

Hutang Jk. Pendek Peningkatan atau penurunan hutang

Hutang Jk. Panjang Peningkatan atau penurunan hutang

Obligasi Peningkatan atau penurunan hutang

Saham biasa Pendanaan kepemilikan atau pembelian 
ulang

 Laba ditahan Pembayaran dividen
Sumber: Rico Lesmana dan Rudy Surjanto (2003;125)

Dari  penjelasan di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

arus kas dan likuiditas yang saling berhubungan karena dalam laporan arus kas 

terdapat unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Jika adanya pengendalian dalam 

mengalokasikan dana perusahaan dengan baik atau semua kewajiban yang harus 

segera  dipenuhi  dapat  dibiayai  oleh  aktiva  lancar,  maka  likuiditas  perusahaan 

akan terjaga. Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban  yang  akan  jatuh  tempo  atau  kewajiban  jangka  pendek.  Analisis 

rasionya adalah analisis rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas terdapat unsur 

aktiva lancar dan kewajiban lancar, jika aktiva lancar dapat membiayai  dengan 

baik kewajiban lancar yang harus segera dipenuhi, kondisi likuiditas perusahaan 

berada pada tingkat aman.


