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 Tugas-tugas 40% 

Ujian Tengah Semester 30% 

Ujian Akhir Semester 30% 

(Prosentase kehadiran di kelas minimum 75% 

turut dipertimbangkan dalam penentuan 

Nilai Akhir) 
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Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan 

oleh suatu perusahaan tentu memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemilik dan manajemen. 

1. Keuntungan yang optimal 

2. Pemilik menginginkan bahwa usaha yang 

dijalankan tidak hanya untuk satu periode 

kegiatan saja. 

3. Perusahaan tetap mampu untuk 

menghasilkan atau menyediakan berbagai 

jenis barang dan jasa untuk kepentingan 

masyarakat umum, 

4. Usaha yang dijalankan akan dapat 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 
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Pembuatan laporan keuangan dibuat sesuai dengan 

kaidah keuangan yang berlaku agar mampu 

menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang 

sesungguhnya. Laporan keuangan juga harus dibuat 

sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mudah: 

 Dibaca 

 Dipahami 

 Dimengerti oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan terutama pihak pemilik usaha dan 

manajemen. 

Untuk mampu membaca, mengerti dan memahami 

arti laporan keuangan perlu dianalisis terlebih 

dahulu dengan berbagai alat analisis yang biasa 

digunakan. Salah satu analisis tersebut adalah 

analisis laporan keuangan. 
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Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan 

keuangan secara khusus merupakan salah satu 

tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini 

sesuai dengan fungsi manajer keuangan, yaitu: 

1. Merencanakan 

2. Mencari 

3. Memanfaatkan dana-dana perusahaan 

4. Memaksimalkan nilai perusahaan. 

Dengan kata lain tugas manajer keuangan adalah 

mencari dana dari berbagai sumber dan 

membuat keputusan tentang sumber dana 

yang dipilih dan harus mampu 

mengalokasikan atau menggunakan dana 

secara tepat dan benar. 
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Laporan keuangan adalah catatan informasi 
keuangan suatu perusahaan pada suatu 
periode akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja perusahaan 
tersebut. (*Jenis *teknikal) 

Laporan keuangan diumumkan secara 
periodik untuk menyediakan informasi 
mendasar tentang kinerja keuangan suatu 
perusahaan, yang meliputi likuiditas, 
profitabilitas, manajemen aktiva dan 
penilaian pasar perusahaan. 
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Maksud laporan keuangan yang menunjukkan 

kondisi perusahaan saat ini adalah 

merupakan kondisi terkini. Kondisi 

perusahaan terkini adalah keadangan 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 

(untuk neraca) dan periode tertentu (untuk 

laporan laba rugi).  Biasanya laporan 

keuangan dibuat per periode, misalnya 3 

bulanan, 6 bulanan untuk kepentingan 

internal perusahaan. Sementara itu untuk 

laporan lebih luas dilakukan satu tahun 

sekali. Dengan adanya laporan keuangan, 

dapat diketahui posisi perusahaan terkini 

setelah menganalisis laporan keuangan 

tersebut dianalisis. 
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Laporan keuangan menggambarkan pos-pos 

keuangan perusahaan yang diperoleh dalam 

suatu periode. Dalam praktiknya dikenal 

beberapa macam laporan keuangan: 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan modal 

4. Laporan catatan atas laporan keuangan 

5. Laporan arus kas 

Masing-masing laporan memiliki komponen 

keuangan tersendiri, tujuan dan maksud 

tersendiri. 
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini, 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 

dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini, 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu, 

4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen 

perusahaan dalam suatu periode tertentu, 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan 

keuangan, 

8. Informasi keuangan lainnya. 
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Financial Statement Analysis = analisis yang 
dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka 

akuntansi dan trend angka tersebut dalam 
periode waktu tertentu. 

Mengapa dilakukan?  

1. Menilai kondisi keuangan dan hasil 
usaha perusahaan masa lalu, masa 
sekarang, dan prediksi yang akan 
datang 

2. Menilai kekuatan dan kelemahan 
keuangan perusahaan 

* Skema 
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LIMA LANGKAH DALAM ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN 

 Menilai lingkungan bisnis 

 Membaca dan mempelajari laporan 
keuangan & footnotes 

 Menilai Kualitas Laba 

 Analisis laporan keuangan 

 Memprediksi laba atau cash flow masa 
mendatang 



1. Screening 

2. Understanding 

3. Forecasting 

4. Diagnosis 

5. Evaluation 
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1. INVESTOR 

2. KREDITOR 

3. PEMASOK 

4. KREDITOR USAHA LAIN 

5. PELANGGAN 

6. PEMERINTAH 

7. LEMBAGA LAIN 

8. KARYAWAN DAN MASYARAKAT 

9. SHAREHOLDER 
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 Investor berkepentingan terhadap informasi 
laporan keuangan antara lain untuk 
pengambilan keputusan apakah tetap 
mempertahankan atau menjual saham suatu 
perusahaan; apakah grup manajemen yang 
sekarang ada harus diganti atau 
dipertahankan dan apakah perusahaan 
memiliki persetujuan untuk menerbitkan 
atau memperoleh pinjaman baru. 



 Kreditor (dan calon kreditor)  berkepentingan 

terhadap informasi laporan keuangan antara 

lain untuk menilai apakah laba yang 

diperoleh suatu perusahaan akan mampu 

digunakan untuk membayar beban bunga 

periodik dan apakah perusahaan mempunyai 

prospek dalam memenuhi kewajiban (pokok 

pinjaman) pada saat jatuh tempo. 



Manajer berkepentingan terhadap informasi 
laporan keuangan antara lain untuk dapat 
melakukan penilaian apakah perusahaan 
mempunyai kemampuan untuk membayar 
deviden (dividend policy), apakah cukup 
tersedia dana yag akan dapat digunakan 
untuk pengembangan usahanya da apakah 
ada kemungkinan keberhasilan perusahaan di 
masa datang di bawah kepemimpinannya. 



Analis sekuritas tertarik terhadap informasi 

tentang estimasi laba di masa datang dan 

kekuatan keuangan sebagai elemen penting 

untuk dasar penentuan nilai sekuritas. 



Analis kredit menginginkan untuk dapat 

menentukan aliran dana di masa datang dan 

konsekuensinya pada posisi keuangan 

perusahaan sebagai upaya untuk dapat 

mengevaluasi risiko kredit yang melekat pada 

perluasan kreditnya 



Meskipun pihak-pihak tersebut mempunyai 
kepentingan mereka sendiri dan kadang-
kadang berbeda, tetapi secara umum 
mereka mempunyai kepentingan yang sama 
yaitu kepentingan atas informasi tentang 
apa yang akan terjadi terhadap suatu 
perusahaan di masa datang. 

 Informasi yang menjadi fokus perhatian 
adalah informasi laba, karena laba 
memberikan dasar bagi terjadinya 
kenaikkan nilai saham.  

Bagi kreditor, laba juga dapat digunakan 
untuk mengukur risiko. Laba yang besar 
memungkinkan dilakukannya ekspansi 
usaha. Masalahnya, laba bersifat tidak 
pasti. 



 Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber 
informasi penting dalam pengambilan keputusan 
ekonomi, tetapi laporan keuangan bukanlah 
segalanya, karena memiliki keterbatasan. 

 Laporan keuangan akan menjadi bermanfaat, 
apabila dengan informasi yang ada dalam laporan 
keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan 
terjadi di masa mendatang. 

 Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan 
melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis 
trend, akan diperoleh prediksi tentang apa yang 
mungkin terjadi di masa mendatang. 

 Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 
menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan 
kecenderungan yang dapat memberikan dasar 
pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 
perusahaan di masa mendatang 



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis 
adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 
serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti keseluruhan. 

 Jadi menurut pengertian di atas analisis 
laporan keuangan merupakan suatu proses 
untuk membedah laporan keuangan ke dalam 
unsur-unsurnya, menelaah masing-masing 
unsur tersebut, dan menelaah hubungan antar 
unsur tersebut dengan tujuan memperoleh 
pengertian dan pemahaman yang baik dan 
tepat atas laporan keuangan itu sendiri 



 Leopold a. Bernstein mendefinisikan analisis 
laporan keuangan adalah merupakan suatu 
proses yang penuh pertimbangan dalam rangka 
membantu mengevaluasi posisi keuangan dan 
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang 
dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk 
menentukan estimasi dan prediksi yang paling 
mungkin mengenai kondisi dan kinerja 
perusahaan pada masa mendatang. 

Untuk dapat menganalisi laporan keuangan 
suatu perusahaan, para analis, selain harus 
memahami betul kerangka dasar penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan, juga harus 
mampu mengaplikasikan berbagai teknik / alat 
analisis laporan keuangan. Selain itu analisi 
laporan keuangan juga tidak dapat terlepas 
dari penggunaan pertimbangan-pertimbangan 



 Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai 
beberapa tujuan, misalnya dapat digunakan sebagai alat 
screening awal dalam memilih alternatif investasi atau 
merger; sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan 
kinerja keuangan di masa datang; sebagai proses diagnosis 
terhadap masalah2 manajemen, operasi atau masalah 
lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen 

 Tujuan yang terpenting dari analisis laporan keuangan 
adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil 
keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi; 
mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian 
yang bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan 
keputusan. 



 Langkah2 yang ditempuh dalam menganalisis 

laporan keuangan : 

 Memahami latar belakang data keuangan 

perusahaan 

 Memahami kondisi2 yang berpengaruh pada 

perusahaan 

 Mempelajari dan me-review laporan keuangan 

 Menganalisis laporan keuangan 

 



Metode Analisis laporan keuangan 

diklasifikasikan menjadi 2 klasifikasi : 

 Metode Horizontal 

 Metode Analisi vertikal 
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Analisis laporan keuangan: 

 

 Analisis rasio keuangan - analisis dengan 
membandingkan rasio-rasio keuangan, baik 
perbandingan internal maupun perbandingan 
eksternal. 

 

 Analisis tren - analisis untuk mengetahui 
perkembangan naik dan turunnya komponen 
dalam laporan keuangan. 
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Analisis laporan keuangan: 

 

 Analisis common size – analisis dengan 
menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca 
ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke 
total pendapatan. 

 

 Analisis indeks – analisis dengan menghitung 
persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan 
ke laporan keuangan tahun dasar. 
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Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan 
perusahaan bisa dilihat dari: 

 Tingkat rasio secara individual 

 Perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam 
perusahaan yang sama (perkembangan rasio). 

 Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan 
rasio keuangan perusahaan lain. 

 Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan 
rasio keuangan rata-rata industri. 

 Kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, 
dan perbandingan rasio. 
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PT Fontana PT Fontana 

Laporan Rugi Laba Laporan Rugi Laba 

Tahun 2009 Tahun 2010 

 Penjualan      90,000   Penjualan    114,000  

 Harga Pokok Penjualan      55,000   Harga Pokok Penjualan      72,000  

 Laba Kotor      35,000   Laba Kotor      42,000  

 Biaya Operasi:    Biaya Operasi:   

    Biaya Gaji      13,500      Biaya Gaji      15,000  

    Biaya Bunga         1,500      Biaya Bunga        1,500  

    Biaya Asuransi            500      Biaya Asuransi        1,000  

    Biaya Iklan         4,500      Biaya Iklan        6,500  

    Biaya Utilitas         2,000      Biaya Utilitas        2,500  

    Biaya Depresiasi         7,500      Biaya Depresiasi        8,500  

       29,500         35,000  

 Laba Sebelum Pajak         5,500   Laba Sebelum Pajak        7,000  

 Pajak Penghasilan            800   Pajak Penghasilan        1,250  

 Laba Bersih         4,700   Laba Bersih        5,750  
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PT Fontana PT Fontana 

Neraca Neraca 

31 Desember 2009 (Dalam Ribuan) 31 Desember 2010 (Dalam Ribuan) 

 Kas 
     

3,000   Utang Pajak 
           

500   Kas 
       

3,400   Utang Pajak 
           

750  

 Investasi SB 
     

1,000   Utang Dagang 
       

7,500   Investasi SB 
       

1,100   Utang Dagang 
     

13,000  

 Piutang Dagang 
     

8,000   Utang Wesel 
       

2,500  
 Piutang 
Dagang 

       
9,500   Utang Wesel 

       
3,000  

 Piutang Wesel 
     

1,500    
     

10,500   Piutang Wesel 
       

2,000    
     

16,750  

 Persediaan 
   

10,000       Persediaan 
     

12,500      

  
   

23,500   Utang Bank 
     

12,000    
     

28,500   Utang Bank 
     

12,000  

     Utang Obligasi 
     

15,000       Utang Obligasi 
     

15,000  

 Peralatan 
     

7,500    
     

27,000   Peralatan 
     

12,000    
     

27,000  

 Mesin    11,000       Mesin 
     

11,000      

 Kendaraan 
     

6,000   Modal Saham 
     

50,000   Kendaraan 
       

8,500   Modal Saham 
     

50,000  

 Bangunan 
   

30,000   Laba Ditahan 
     

10,500   Bangunan 
     

30,000   Laba Ditahan 
     

16,250  

 Tanah 
   

20,000    
     

60,500   Tanah 
     

20,000    
     

66,250  

  
   

74,500        
     

81,500      

 Aset 
   

98,000  
 Utang dan 
Ekuitas 

     
98,000   Aset 

   
110,000  

 Utang dan 
Ekuitas 

   
110,000  

Sebanyak 40% laba bersih dibagi sebagai 

dividen 

Sebanyak 40% laba bersih dibagi sebagai 

dividen 



Adalah metode analisis yang dilakukan 
dengan cara membandingkan laporan 
keuangan untuk beberapa tahun 
(periode), sehingga dapat diketahui 
perkembangan dan kecenderungannya. 

Analisis ini membandingkan pos yang 
sama untuk periode yang berbeda. 

Teknik analisis yang termasuk pada 
klasifikasi metode ini antara lain : teknik 
analisis perbandingan, analisis trend 
(index), analisis sumer dan penggunaan 
dana, analisis perubahan laba kotor. 



Adalah metode analisis yang dilakukan dengan 
cara menganalisis laporan keuangan pada 
tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 
membandingkan antara pos yang satu dan pos 
lainnya pada laporan keuangan yang sama 
untuk tahun (periode) yang sama. 

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

 Teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi 
metode ini antara lain teknik analisis 
persentase perkomponen (Common-Size), 
analisis ratio dan analisis impas. 



 PENGAKUAN AKTIVA 

 PENGAKUAN KEWAJIBAN 

 PENGAKUAN PENGHASILAN 

 PENGAKUAN BEBAN 

35 



Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan 

laporan keuangan harus dilakukan dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam 

praktiknya sifat laporan keuangan dibuat: 

1. Bersifat Historis 
Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari 

data masa lalu atau masa sudah lewat dari masa 

sekarang, misalnya laporan keuangan disusun 

berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun 

ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).  

2. Menyeluruh  
Artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, 

disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
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1. Pembuatan laporan keuangan disususn berdasarkan 

sejarah (historis) dimana data-data diambil dari 

masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum artinya untuk 

semua orang bukan untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-

taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam 

menghadapi situasi ketidakpastian. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh pada 

sudut pandang ekonomi dalam memandang 

peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat 

formalnya. 
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