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LAPORAN KEUANGAN  

• Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses 

akuntansi.  

• Laporan keuangan menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan oleh 

berbagai pihak 

• Laporan keuangan dibuat untuk memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan (progress 

report) secara periodik yang dilakukan pihak 

manajemen yang bersangkutan  



LAPORAN KEUANGAN 

• Melalui laporan keuangan akan dinilai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek dan 

jangka panjang, struktur modal perusahaan, 

distribusi dan aktivanya, keefektifan 

penggunan aktiva, hasil usaha atau 

pendapatan yang telah dicapai dan beban-

beban yang harus dibayar.  



TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 

• Dimuat dalam SFAC No 1 tentang Objectives of 

Financial Reporting by Business Enterprises 

• Menurut Standar Akuntansi Keuangan, 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi 

 



Pemakai Laporan Keuangan  

• Investor  

• Kreditor  

• Shareholders 

• Pelanggan 

• Pemerintah 

• Karyawan  

• Masyarakat 

 

Setiap pemakai dalam 

melihat LK sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan 

masing-masing 



Karakteristik Kualitatif LK 



Jenis Keputusan Perusahaan 

• Keputusan investasi (investing) yaitu keputusan yang 
menyangkut tentang dana yang dimiliki perusahaan 
sebaiknya ditanamkan ke dalam aktiva bentuk apa. 

• Keputusan pendanaan/pembiayaan (financing) yaitu 
keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang 
dibutuhkan untuk membiayai investasi 

• Keputusan operasional (operating) yaitu keputusan 
mengenai produk apa yang akan dijual dan bagaimana 
cara menjualnya agar memperoleh laba. 

 

Ketiga keputusan tersebut dicerminkan pada laporan  

keuangan, khususnya neraca, laporan arus kas dan laba rugi.  



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

• Analisis laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan analisis yang dilakukan terhadap 

berbagai macam informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan. 

• Analisis ini dapat diterapkan pada laporan 

keuangan bisnis dan laporan keuangan sektor 

publik. 

• Beberapa analisis LK bisnis tidak sesuai/cocok 

untuk diterapkan pada LK sektor publik 



PRASYARAT ANALISIS 

• LK disusun berdasarkan PABU  

• Kebijakan akuntansi harus dijelaskan 

• Pengaruh transaksi, peristiwa dan kejadian luar 
biasa dieliminasi supaya tidak menyesatkan 

• Angka-angka yang disajikan mungkin dipengaruhi 
oleh suatu kondisi spesifik sehingga harus ada 
penjelasan 

• Membandingkan antar LK harus 
memperhitungkan jenis dan kesetaraan entitas 



TEKNIK ANALISIS 

Analisis Horisontal Analisis Vertikal Analisis Rasio 



TEKNIK ANALISIS 

• Analisis Perbandingan 

 - Vertikal 

 - Horizontal 

• Analisis Proporsi/Common Size 

• Analisis Pertumbuhan/Trend 

• Analisis Rasio 

• Analisis Ketaatan terhadap Peraturan 

• Analisis Sumber dan Penggunaan Dana 



Analisis Perbandingan/Komparasi 

• Dilakukan perbandingan menurut nilai absolut (satuan 
moneter) maupun persentase, akan diperoleh gambaran 
mengenai pergerakan dan kecendrungan elemen laporan 
keuangan serta memberi petunjuk dalam memprediksi 
masa datang 

• Perubahan dalam satuan moneter diperlukan agar diperoleh 
perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid.  

• Perubahan dalam persentase membantu analis dalam 
menentukan tingkat signifikansi perubahan tersebut 

• Analisis komparasi digunakan untuk membandingkan 
laporan keuangan dua atau tiga tahun. Pembandingan 
untuk jangka waktu yang lebih lama sebaiknya dilakukan 
dengan menggunakan analisis trend. 



Analisis Proporsi/Common Size 

• Analisis ini dilakukan dengan menghitung 
proporsi suatu kelompok atau subkelompok atas 
dasar total kelompoknya. 

• Komposisi investasi (aset) suatu perusahaan 
dapat memberikan gambaran tentang posisi 
relatif aset lancar terhadap aset tidak lancar. 

• Struktur modal (komposisi kewajiban dan 
ekuitas) dapat memberikan gambaran mengenai 
posisi relatif utang perusahaan terhadap modal 
sendiri  

 



Analisis Pertumbuhan/Trend 

• Analisis ini menggambarkan kecendrungan perubahan 
suatu elemen laporan keuangan selama beberapa periode 
(dari tahun ke tahun) dan data laporan keuangan 
dinyatakan dalam persentase atas dasar tahun dasar.  

• Dengan melihat kecendrungan angka-angka trend tertentu 
dapat diperoleh gambaran apakah trend tersebut cenderung 
naik, turun, atau relatif konstan.  

• Dengan demikian, akan dapat dideteksi masalah yang 
sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi 
baik buruknya pengelolaan perusahaan tersebut. 



ANALISIS RASIO 

• Likuiditas  

• Solvabilitas  

• Return on investment 

• Pemanfaatan aktiva (assets utilization ratio)  

• Kinerja operasi (operating performance 

ratio)  

• Rasio investor  



Likuiditas 

• Rasio ini mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya.  

• Rasio ini meliputi antara lain rasio modal 

kerja, current ratio, quick ratio, account 

receivable turnover, dan inventory turnover.  



Solvabilitas 

• Solvabilitas (struktur modal) mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya atau 

mengukur tingkat proteksi kreditor jangka 

panjang.  

• Rasio ini meliputi debt to equity ratio dan 

time interest earned  



Return on investment 

• Return on investment mengukur tingkat 

kembalian investasi yang telah dilakukan 

oleh perusahaan.  

• Sesuai dengan investasi mana yang 

digunakan, rasio ini dibagi menjadi return 

on total assets dan return on equity. 

 



Pemanfaatan aktiva  

(assets utilization ratio) 

• Pemanfaatan aktiva (assets utilization 

ratio), mengukur efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki 

perusahaan.  

• Rasio ini meliputi total asset turnover, 

working capital turnover, fixed asset 

turnover, dan other asset turnover.  



Kinerja operasi (operating 

performance ratio)  

 
• Kinerja operasi (operating performance 

ratio) mengukur efisiensi operasi 

perusahaan.  

• Rasio ini meliputi gross profit margin, net 

profit margin, operating income margin. 

 



Rasio Investor 

• Rasio investor merupakan rasio yang dilihat 

dari kepentingan/sudut pandang investor. 

• Pada rasio ini, investor umumnya tertarik 

pada kelompok rasio profitabilitas tertentu 

seperti earning per common share/EPS, price 

earning ratio/PER, percentage of earning 

retained, dividend payout ratio, dan book value 

per share. 

 



Hati-Hati terhadap Analisis Rasio 

• Formula rasio industri berbeda di antara berbagai sumber, 
sementara tidak tersedia informasi tentang bagaimana rasio 
tersebut dihitung. 

• Perusahaan yang sejenis dapat menggunakan metoda 
penilaian atau pengakuan pendapatan yang berbeda yang 
dapat mengganggu dipenuhinya prinsip daya banding. 

• Perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan 
perusahaan-perusahaan yang dikelompokkan dalam satu 
kelompok industri. 

• Perusahaan dengan kebijakan keuangan yang berbeda, 
dimasukkan dalam satu kelompok industri yang sama. 
Misalnya perusahaan yang capital intensive dimasukkan 
dalam satu kelompok dengan perusahaan yang labor 
intensive. 

• Beberapa data rata-rata industri ditentukan atas dasar 
sampel perusahaan yang jumlahnya relatif sedikit, sehingga 
tidak dapat mewakili kondisi industri yang sesungguhnya.  



Analisis Ketaatan terhadap Peraturan 

• Analisis ini digunakan untuk melihat 

apakah dalam penyusunan LK sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku baik aturan 

eksternal maupun aturan internal 

perusahaan. 

• Sistem informasi akuntansi dan SPI menjadi 

penting dalam penyusunan LK 



Analisis Sumber dan Penggunaan 

Dana 

• Analisis ini melihat dari mana sumber dana 

dan untuk apa penggunaan dana dalam 

perusahaan. 

• Kata kuncinya: Sumber dana jangka 

panjang untuk membiayai investasi jangka 

panjang, sumber dana jangka pendek untuk 

pembiayaan jangka pendek 



KETERBATASAN ALK 

• Sifat LK adalah historis 

• Informasi dalam LK bertujuan umum 

• Penggunaan taksiran dalam LK 

• Adanya alternatif metode akuntansi 

menimbulkan variasi dalam pengukuran 

• Hanya menggambarkan kinerja keuangan 





Menaksir Aliran Kas 





Kriteria Penilaian Investasi 



Payback Period 













Profitability Index 


