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PETUNJUK BELAJAR  

1. Bacalah setiap uraian dengan cermat, teliti dan tertib sampai anda 

memahami pesan, ide dan makna yang disampaikan  

2. Lakukan diskusi dengan teman sejawat apabila ada materi yang belum 

dipahami  

3. Jika masih belum memahami atau mengalami kesulitan dalam 

memperlajari setiap materi, sebaiknya berkonsultasi pada dosen pengampu 

matakuliah 

4. Kerjakan apa yang diminta dan diintruksikan dalam materi ini termasuk 

latihan dan tes formatif jika ada . 

5. Perbanyak membaca hal yang terkait dengan praktik akuntansi 
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BAB I 

Tinjauan Analisis Laporan Keuangan 

A. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan proses atau kegiatan menganalisis 

laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat – alat dan teknik analisis 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Utamanya 

untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada tiga 

kegiatan utamanya, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan 

pendanaan.  

Laporan laba atau rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan 

dari operasional perusahaan dalam periode tertentu dengan menyajikan 

pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi 

ini berfungsi sebagai evaluasi kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh 

perusahaan dalam periode tertentu dan gambaran pencapaian perusahaan. 

Perubahan modal menunjukkan posisi perubahan modal perusahaan pada suatu 

periode tertentu.  

Neraca merupakan posisi aktiva didalam neraca berada diposisi sebelah 

kiri sedangkan posisi pasiva berada disisi kanan. Pada sisi aktiva merupakan 

sumber pendanaan bagi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan sisi pasiva merupakan sumber pendanaan bagi 

perusahaan. Jadi dalam neraca pada intinya terdapat tiga komponen yaitu aset, 

kewajiban dan ekuitas.  

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi 

tentang aliran kas masuk dan kas keluar periode tertentu. Laporan arus kas 

mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan : 

1. Arus kas dari aktivitas operasi 

2. Arus kas dari aktivitas investasi 

3. Arus kas dari aktivitas investasi 

4. Arus kas dari aktivitas pendanaan  
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Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menyusu laporan arus 

kas digunakan prinsip cash basic (basis tunai) yang maksudnya adalah: 

1. Pendapatan diakui pada saat uang tunai diterima, bukan pada saat 

transaksi terjadi atau saat penjualan terjadi (sebab pada umumnya 

perusahaan melakukan sistem penjualan secara tunai dan kredit) 

2. Semua biaya baru diakui pada saat kas atau uang tunai dikeluarkan 

bukan pada saat biaya itu timbul 

3. Semua biaya – biaya yang tidak mengeluarkan uang atau kas (non cash 

charge), seperti biaya penyusutan dan amortisasi tidak diperhitungkan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang 

memberikan informasi berkaitan dengan operasional dan posisi keuangan 

perusahaan dan merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.  

B. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja keuanga dan arus kas suatu entitas, yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan ekonomi.  

a. Informasi yang bermanfaat untuk pengembalian keputusan 

b. Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas kepada 

pemakai eksternal 

c. Informasi yang bermanfaa untuk memperkirakan aliran kas perusahaan 

d. Informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber 

daya tersebut 

e. Informasi mengenai pendapatan dan komponen – komponennya 

f. Informasi aliran kas 

C. Tahap – tahap Analisis Laporan Keuangan 

1. Analisis akuntansi 

Analisis akuntansi merupakan proses mengevaluasi apakah pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan realitas 

ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan standar keuangan 

akuntansi (SAK). Proses ini dilakukan dengan menganalisis transaksi 

yang terjadi, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan melakukan 
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penyesuaian (menghilangkan distorisasi akuntansi)
1
. Laporan keuangan 

merupakan gambaran realitas ekonomi. 

2. Analisis keuangan 

Analisis keuangan merupakan tahapan menganalisis posisi dan kinerja 

keuangan yang telah dicapai perusahaan dan mengevaluasi kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan melakukan analisis 

kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan yang telah di capai 

perusahaan. Analisis atas kegiatan operasi dan kegiatan investasi biasanya 

dilakukan dengan analisis profitabilitas yaitu evaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (kegiatan operasi) dari sumber daya 

yang dimilikinya (kegiatan investasi). Sedangkan kegiatan analisis 

pendanaan biasanya disebut dengan analisis risiko, yaitu melakukan 

evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmenya. Di 

dalamnya dilakukan juga analisis likuiditas dan solvabilitas.  

3. Analisis prospektif  

Analisis terakhir adalah analisis prospektif yang merupakan tahap terakhir 

dari analisis laporan keuangan. Analisis ini terdiri dari dua bagian: 

peramalan (forecasting) dan penilaian (evaluation).  

D. Alat – alat yang digunakan dalam Analisis Laporan Keuangan 

1. Comparative Financial Statement Analysis (Horizontal Analysis) 

Analisis komperatif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan 

neraca, laba rugi, atau arus kas untuk beberapa periode. Analisis yang 

dilakukann dengan cara meliha perubahan antar periode untuk setiap 

komponen laporan keuangan. Informasi utama yang diperoleh dengan cara 

analisis komperatif adalah “trend”. Analisis komparatif ini juga bisa 

memberikan informasi tentang „trend‟ yang terjadi antar komponen laporan 

keuangan.  

Misalnya, jika pertumbuhan penjualan mencapai angka 15% sementara 

beban angkut keluar mencapai 25%, hal ini memperlihatkan perlunya 

pemeriksaan lebih lanjut. Dua teknik utama yang biasa digunakan untuk 

                                                           
1
 Distorsi akuntansi adalah perbedaan antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dengan realitas ekonomi  yang sebenarnya.  



 
 

Pengantar Akuntansi 1 Page 6 

analisis komparatif ini: analisis perubahan antar tahun (year to year change 

analysis) dan analisis trend angka indeks (index number trend analysis). 

Dalam analisis komparatif terdapat dua teknik yaitu analisis perubahan antar 

tahun (year to year change analysis) dan analisis trend angka indeksi (index 

number trend analysis).  

2. Analisis perubahan antar tahun 

Analisis ini relatif mudah digunakan untuk membandingkan laporan 

keuangan untuk beberapa tahun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan analisis perubahan antar tahun yaitu (a) jika angka untuk tahun 

sebelumnya adalah negatif dan angka tahun berikutnya adalah positif, maka 

persentase perubahan yang dihasilkan tidak bisa diinterpretasikan. (b) jika 

tidak terdapat angka pada tahun sebelumnya, maka persentase perubahan 

tidak dapat dihitung. (c) jika angka yang terdapat pada tahun sebelumnya 

bernilai sangat kecil, maka persentase perubahan harus diinterpretasikan 

dengan sangat hati-hati. (d) jika angka yang terdapat pada tahun sebelumnya 

adalah nol, maka makna persentase perubahan 100% harus diinterpretasikan 

dengan hati-hati. 

E. Analisis Trend Angka Indeks 

1. Commen Size Financial Statement Analysis 

Dengan analisis ini, kita akan membagi angka komponen laporan 

keuangan dengan angka yang dianggap sebagai nilai total. Misalnya, untuk 

neraca, angka komponen aktiva akan dibagi dengan nilai total aktiva; dan 

untuk laporan laba rugi, angka komponen laba rugi akan dibagi nilai 

penjualan. Kemudian komponen angka ini akan dinyatakan dengan 

persentase. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai 

proporsi sebuah komponen atau subkelompok komponen laporan keuangan. 

Analisis ini sangat bermanfaat dalam memahami struktur laporan 

keuangan. Untuk neraca, kita bisa mendapatkan informasi mengenai struktur 

pendanaan yang digunakan oleh perusahaan dan komposisi aktiva (sumber 

daya) yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Untuk laporan laba rugi, 

kita bisa mendapatkan informasi mengenai komposisi pendapatan dan beban. 

Lebih lanjut, analisis ini akan bermanfaat untuk melakukan perbandingan 
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antara perusahaan. Kelemahannya adalah analisis ini tidak bisa 

memperlihatkan ukuran relatif dari perusahaan yang diperbandingkan. 

2. Ratio Analysis 

Analisis rasio adalah rasio yang paling sering digunakan dalam 

analisis laporan keuangan. Yang harus diingat adalah rasio-rasio yang 

dihasilkan adalah bukan merupakan titik akhir analisis melainkan titik awal 

analisis laporan keuangan. Analisis rasio bisa memberikan informasi tentang 

hubungan antar komponen laporan keuangan dan sebagai basis untuk 

membandingkan kondisi dan trend yang tidak terdeteksi dengan melakukan 

analisis atas tiap komponen. Dengan demikian, analisis ini memberikan 

informasi tentang kondisi dasar yang dicapai perusahaan.  

Berikut ini adalah berbagai rasio yang umum digunakan dalam proses analisis 

laporan keuangan: 

a. Analisis kredit (risiko) 

 Likuiditas: untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya  

 Solvabilitas: untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

b. Analisis profitabilitas 

 Tingkat pengembalian investasi (ROI): untuk mengevaluasi tingkat 

pengembalian (return) yang bisa diperoleh pemegang saham dan kreditor  

 Rasio kinerja operasi: untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba  

 Rasio penggunaan aktiva (asset utilization): untuk mengevaluasi efisiensi 

dan intensitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan laba 

3. Cash Flow Analysis 

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio lebih 

berfokus pada laporan laba rugi dan laporan neraca. Analisis laporan 

keuangan bisa memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kegiatan 

operasi, investasi dan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan 

melakukan analisis atas arus kas. Analisis arus kas ini juga bisa 

mengindikasikan tentang kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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c. Pihak – pihak yang berkepentingan dengan Analisis Laporan Keuangan  

1. Manajener 

Untuk memastikan pencapaian kinerja yang telah dicapainya dan 

bagaimana potensi pencapaian kinerja di masa yang akan datang, para 

manajer seharusnya memperhatikan kondisi keuangan, profitabilitas, dan 

prospek perusahaan yang mereka kelola. Analisis laporan keuangan bisa 

memberikan arahan bagi manajer untuk mempertimbangkan perlunya 

perubahan strategi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaannya. 

Manajer juga perlu melakukan analisis atas perusahaan yang menjadi 

pesaingnya dalam rangka mengevaluasi profitabilitas dan risiko 

perusahaan pesaing untuk kemudian melakukan pembandingan. 

2. Investor 

Investor berkepentingan untuk memastikan investasi yang dilakukannya 

dalam sebuah perusahaan bisa memberikan pengembalian seperti yang 

diharapkannya. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan 

keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan prospek masa akan datang atas 

perusahaan tempat investor melakukan investasi. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk investor menilai 

kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.  

3. Kreditor 

Kreditor memiliki kepentingan untuk bisa memastikan kredit yang 

diberikan kepada perusahaan bisa dikembalikan tepat waktu. Oleh karena 

itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi 

risiko dan prospek masa akan datang perusahaan. Selain itu untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam jatuh tempo.  

4. Merger, akuisisi, dan divestasi 

Analisis laporan keuangan juga dilakukan pada saat akan dilakukannya 

merger, akuisisi, atau divestasi. Bankir investasi dan analis memerlukan 

informasi tentang target perusahaan yang potensial dan menetapkan nilai 

yang pantas untuk perusahaan tersebut. Untuk menentukan nilai intrinsik 

diperlukan adanya laporan keuangan perusahaan 

5. Auditor eksternal 
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Auditor merupakan pihak luar yang ditunjuk oleh perusahaan untuk 

memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan 

yang diauditnya. Pada tahap penyelesaian audit, analisis laporan keuangan 

bisa digunakan untuk melakukan pengecekan akhir atas kewajaran 

laporan keuangan. Auditor juga memanfaatkan analisis laporan keuangan 

untuk mempertimbangkan keberlangsungan hidup perusahaan (going 

concern). 

6. Regulator 

Pemerintah dan lembaga berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan 

karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Kantor pajak bisa 

memanfaatkan analisis laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan 

pemeriksaan pajak dan menilai kewajaran pajak terutang dari sebuah 

perusahaan. Pemerintah pun bisa menggunakan analisis laporan keuangan 

untuk memutuskan peraturan dan kebijakan yang akan diambil.  

7. Konsumen  

Analisis laporan keuangan bisa digunakan oleh konsumen (yang juga 

merupakan produsen) untuk memastikan keberlangsungan perkembangan 

perusahaan yang menjadi pemasoknya. Hal ini dilakukan karena 

konsumen berkepentingan untuk bisa memastikan pasokan bahan baku 

yang dibutuhkan bisa terus terpenuhi. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kencendrungan dan 

perkembangan terakhir perusahaan serta aktivitasnya. 
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LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan analisis 

laporan keuangan ! 

2. Berdasarkan laporan laba rugi yang dibuat, sebenarnya apa fungsi atau 

manfaat laporan tersebut ? 

3. Jelaskan tahap – tahap analisis laporan keuangan ! 

4. Jelaskan tentang pihak – pihak yang berkepentingan dengan analisis 

laporan keuangan ! 

5. Sebutkan dan jelaskan pengelompokan arus kas dan contoh transaksi yang 

termasuk didalamnya ? 


