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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Limbong (2014), meneliti tentang Analisis Rasio Keuangan Rumah 

Sakit Pirngadi Medan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

likuiditas perusahaan pada tahun 2010 – 2012 secara keseluruhan dinilai 

kurang baik. Aktivitas perusahaan pada tahun 2010 – 2012 dilihat dari 

perputaran aset, perputaran persediaan dan perputaran piutang dapat 

dikatakan kurang baik karena terus mengalami penurunan. Solvabilitas 

perusahaan pada tahun 2010-2012 dapat dikatakan kurang baik karena 

cederung mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di 

tahun 2012. Sedangkan dari segi profitabilitas, tidak dapat ditarik kesimpulan 

karena Rumah Sakit Pirngadi Medan merupakan rumah sakit milik 

Pemerintah Kota Medan, yang fungsinya lebih dominan pada fungsi sosial 

atau pelayanan masyarakat. 

Puspitasari (2012), meneliti tentang Analisis Laporan Keuangan Guna 

Mengukur Kinerja Keuangan PT. Astra International Tbk. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan pada tahun 2007 dan tahun 2008 

cukup baik namun pada tahun 2006 terjadi beda penyajian laporan keuangan 

yang menyebabkan analisa rasio likuiditas perusahaan terlihat tidak baik. 

Solvabilitas perusahaan terlihat cukup baik, dimana perusahaan dapat 

memenuhi seluruh total kewajiban – kewajibannya apabila perusahaan 

mengalami likuidasi. 
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Rubianti (2013), meneliti tentang Analisis laporan Keuangan Untuk 

Menilai Kinerja Perusahaan pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjung Pinang. 

Dari hasil analisis terhadap data – data yang laporan dan rasio likuiditas 

perusahaan di atas 200%. Sedangkan pada rasio aktivitas, kinerja perusahaan 

kurang baik karena menurun setiap tahunnya sebesar 2%. Kinerja  dalam hal 

penagihan piutang masih kurang baik, dilihat dari hasil analisa menurun dari 

tahun 2009 sampai 2010 sebesar 5%. Rasio profitabilitas tetap setiap 

tahunnya yaitu 11%, kinerja perusahaan tetap harus bertahan dan 

meningkatkan keuntungan usaha perusahaan. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

analisis yang digunakan sama – sama menggunakan analisis rasio keuangan 

untuk mengetahui efisiensi kinerja perusahaan yang diteliti. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah objek penelitiannya. 

B. Kajian Pustaka 

1. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan dapat membantu kita mengidentifikasi beberapa 

kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan 

memberikan dua cara untuk membuat perbandingan dari data keuangan 

perusahaan menjadi lebih berarti : (1) kita dapat meneliti rasio antar waktu 

untuk meneliti arah pergerakannya; (2) kita dapat membandingkan rasio 

keuangan perusahaan dengan perusahaan lain. 

Rasio keuangan merupakan perangkat analisis laporan keuangan 

yang paling populer dan paling sering digunakan. Suatu rasio 

menunjukkan hubungan matematis antara suatu data keuangan dengan data 
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keuangan lainnya. Rasio keuangan seperti halnya alat – alat analisis yang 

lain adalah future oriented, oleh karena itu penganalisis harus mampu 

untuk menyesuaikan faktor – faktor yang ada pada periode waktu ini 

dengan faktor – faktor di masa yang akan datang yang mungkin akan 

mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang 

bersangkutan. 

Rasio – rasio keuangan digunakan untuk membandingkan resiko 

dan keuntungan dari berbagai perusahaan untuk membantu investor dalam 

membuat keputusan investasi dan kredit terbaik. Pengambilan keputusan 

tersebut membutuhkan evaluasi dari perubahan kinerja yang terjadi setiap 

waktu dan kemudian membandingkannya dengan seluruh perusahaan yang 

memiliki jalur bisnis yang sama. Oleh karena itu, peranan rasio keuangan 

yang utama adalah bahwa rasio dapat digunakan untuk membandingkan 

hubungan risiko dan return perusahaan dalam berbagai ukuran. Rasio juga 

dapat memberikan gambaran keadaan perusahaan berupa karakteristik 

ekonomi, kegiatan operasi, investasi dan keuangan perusahaan serta 

strategi kompetitif perusahaan. 

2. Pengertian Analisis Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian 

relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor 

yang satu dengan yang lain dari suatu laporan keuangan. 

Menurut pendapat Harahap (2011:190), “Analisa Laporan 

Keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit 

informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 
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signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain,  baik 

antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif. 

Djarwanto Ps (2001:123) menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan rasio dalam analisis laporan keuangan adalah suatu angka yang 

menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya 

dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang 

sederhana. 

Menurut Munawir (2010:36), “Analisis Rasio adalah suatu metode 

analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca 

atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut.” 

Menurut Sutrisno (2009:215), “untuk keperluan evaluasi perlu 

dihubungkan elemen - elemen yang ada dalam laporan keuangan agar bisa 

diinterpretasikan lebih lanjut. Menghubung-hubungkan elemen-elemen 

yang ada di laporan keuangan ini sering disebut analisis rasio keuangan.” 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio 

keuangan adalah suatu metode analisa yang membandingkan pos laporan 

keuangan dengan  pos lainnya untuk menilai kinerja perusahaan. 

3. Pihak – pihak Pemakai Analisis Rasio Keuangan 

Syamsudin (2011:37) menyatakan bahwa pada umumnya ada tiga 

kelompok yang berkepentingan dengan rasio perusahaan, yaitu para 

pemegang saham dan calon pemegang saham, kreditur dan calon kreditur 

serta manajemen perusahaan. 
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1. Para pemegang saham dan calon pemegang saham berkepentingan 

terhadap tingkat keuntungan yang akan mempengaruhi tingkat harta 

saham yang dimiliki, disamping tingkat keuntungan juga 

berkepentingan terhadap likuiditas, aktifitas serta leverage sebagai 

faktor lain dalam penilaian kesinambungan perusahaan serta proyeksi 

terhadap distribusi pendapatan pada masa yang akan datang. 

2. Kreditur dan calon kreditur, berkepentingan terhadap kemampuan 

perusahaan dalam membayar semua kewajiban finansial jangka panjang 

atau jangka pendek. Kreditur ingin mendapatkan jaminan bahwa 

perusahaan tempat kreditur menanamkan modalnya akan mampu 

membayar bunga dan pinjaman pokok tepat pada waktunya. Sedangkan 

calon kreditur lebih menekankan pada struktur finansial dan struktur 

modal perusahaan. 

3. Manajemen perusahaan berkepentingan terhadap seluruh keadaan 

keuangan perusahaan ynag merupakan hasil kinerja manajemen yang 

akan dinilai oleh para pemegang saham maupun para kreditur. Jadi 

manajemen harus berusaha mempertahankan rasio finansial perusahaan 

untuk memonitor keadaan perusahaan dari satu periode ke periode 

lainnya serta jika terjadi adanya perubahan yang tidak diharapkan akan 

segera dapat diketahui dan kemudian dicari langkah – langkah 

pemecahannya. 

4. Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Walaupun rasio merupakan alat yang sangat berguna untuk 

mengukur kinerja keuangan dalam rangka menilai efektifitas dan efisiensi 
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perusahaan, tetapi tidak lepas dari beberapa keterbatasan dan harus 

digunakan dengan hati – hati. 

Keterbatasan dalam pemakaian rasio keuangan tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Rasio dihitung berdasarkan data akuntansi yang interprestasi mungkin 

berlainan dan bahkan merupakan hasil manipulasi. Sebagai contoh dua 

perusahaan yang menggunakan metode penghapusan atau penilaian 

persediaan yang berlainan tergantung dari prosedur yang dianut, laba 

ynag dilaporkan lebih tinggi atau lebih rendah. 

2. Perusahaan menggunakan tahun fiskal yang berbeda dan jika faktor 

musiman mungkin mempengaruhi rasio yang dihitung. 

3. Dalam menilai rasio diharapkan dilakukan dengan teliti, sebagai contoh 

suatu rasio perputaran persediaan yang tinggi dapat menunjukkan 

manajemen perusahaan yang efisien, tetapi mungkin pula ini 

disebabkan oleh kekurangan persediaan dan mungkin adanya kehabisan 

bahan baku. 

5. Macam – macam Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Rahardjo (2007:104) rasio keuangan perusahaan 

diklasifikasikan menjadi lima kelompok, tetapi penulis hanya membatasi 

empat jenis rasio yang berhubungan dengan pembahasan karya utama ini. 

Keempat jenis analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka 
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pendek. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendek, perusahaan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh 

laba atau mengembangkan diri dalam jangka panjang.  

Menurut Sutrisno (2009:215), “Likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban - kewajibannya yang segera 

dipenuhi.”  

Menurut Munawir (2010:31), “Likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan  perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” 

Rasio – rasio yang digunakan adalah :  

1. Current Rasio adalah kemampuan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Rasio lancar merupakan 

ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio itu 

menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aset yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam 

periode yang sama dengan jatuh tempo hutang. Akan tetapi sebagai 

pedoman umum tingkat rasio lancar yang minimal harus 

dipertahankan oleh suatu perusahaan biasanya dipakai perbandingan 

2:1, hal ini berarti setiap rupiah utang lancar harus dijamin 

sedikitnya dengan dua rupiah aset lancar. 
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2. Quick Ratio adalah kemampuan untuk membayar hutang yang 

segera dipenuhi dengan aset yang lebih likuid. Jadi pada quick ratio 

dihitung dengan menggunakan persediaan dengan aset lancar dan 

sisanya dibagi dengan kewajiban lancar. Tingkat quick ratio sebesar 

1,0 atau 100% pada umumnya sudah dianggap cukup. 

            
                       

             
      

3. Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 

dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di perusahaan. 

            
   

             
      

b. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau 

keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Menurut Sutrisno (2009:222), “Profitabilitas adalah hasil dari 

kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin 

baik manajemen dalam mengelola perusahaan.” 

Menurut Munawir (2010), “menjelaskan pula bahwa 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan.” 
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 Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas suatu perusahaan merupakan pencerminan kemampuan 

modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena, 

profitabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di 

dalam menggunakan modal kerja, maka cara menggunakan tingkat 

profitabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara 

yang baik. 

Rasio Profitabilitas terdiri dari :  

1. Gross Profit Margin adalah perbandingan antara laba kotor yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada 

periode yang sama. Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat 

dicapai setiap rupiah penjualan. 

     
             

         
      

2. Net Profit Margin perbandingan antara laba bersih dengan hasil 

penjualan bersih. Untuk setiap rupiah penjualan, dimana semakin 

tinggi laba bersih semakin baik operasi perusahaan tersebut. 

     
                         

         
      

3. Operating Profit Margin adalah perbandingan antara laba operasi 

dengan penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi 

perusahaan, sehingga rasio yang tinggi dan laba yang dicapai relatif 

kecil. 
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4. Return on Investment adalah perbandingan antara laba bersih yang 

diperoleh perusahaan dengan total aset yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. Rasio ini mencerminkan keuntungan yang 

diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah aset atau investasi 

menghasilkan laba. 

     
                         

          
      

5. Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih dengan hak 

milik perusahaan (modal sendiri). Rasio ini mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan atas modal yang 

diinvestasikan. 

     
                         

           
      

c. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh efektifitas perusahaan dalam menggunakan sumber 

dananya yang tertanam pada berbagai aset. 

Menurut Kasmir (2012:172) mengidentifikasikan rasio aktivitas 

sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) 

pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

Munawir  (2010)  menulis,  “Rasio  Aktivitas yaitu  rasio  

untuk  menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 
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sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan 

piutang maupun pemanfaatan aset yang dimiliki.” 

Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan 

antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aset untuk suatu 

periode. Artinya diharapkan adannya keseimbangan seperti yang 

diinginkan antara penjualan dengan aset seperti sediaan, piutang dan 

aset tetap lainnya. Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan 

mengoptimalkan aset yang dimiliki merupakan tujuan utama rasio ini. 

Adapun rasio yang digunakan adalah :  

1. Total Assets Turn Over adalah perbandingan antara total penjualan 

dengan total aset yang ada di perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar 

dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur efisiensi aset yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh 

penghasilan. 

      
                

          
      

2. Fixed Assets Turn Over adalah perbandingan antara penjualan 

dengan aset tetap perusahaan untuk mengukur perputaran aset tetap. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membuat aset 

tetap produktif dengan menghasilkan penjualan. Rasio ini 

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. 
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3. Inventory Turn Over adalah perbandingan antara harga pokok 

penjualan dengan persediaan rata – rata. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam 

suatu periode, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk 

adanya over stock. 

     
         

          
      

4. Receivables Turn Over adalah perbandingan penjualan kredit dan 

piutang rata – rata yang terdapat dalam perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang dalam 

suatu periode tertentu. 

     
         

       
      

d. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau 

mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh hutang. 

Menurut Kasmir (2012:151) rasio solvabilitas atau leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti 

luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 
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jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

Rasio Solvabilitas terdiri dari :  

1. Total Debt to Total Assets Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang lancar dan 

hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aset diketahui, sehingga 

dapat diketahui berapa total aset yang digunakan untuk menjamin 

keseluruhan hutang. 

                                  
            

           
      

2. Total Debt to Equity Ratio 

Rasio yang menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil 

rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Untuk 

keamanan pihak luar yang meminjamkan dana, rasio adalah baik jika 

jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. 

Namun bagi pemegang saham atau manajemen, rasio leverage ini 

sebaiknya besar. 

                            
            

           
      

6. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan keuangan 

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan 

gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang 

merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan 
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memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas – entitas di 

dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas – entitas lain diluar 

perusahaan. 

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan 

itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan 

ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban 

dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan 

perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil – hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode 

tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan 

penggunaan atau alasan – alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian 

laporan keuangan yaitu :  

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum 

dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian 

informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja 

keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas 

yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para 

penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari 

aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan 
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loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan 

catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. 

Menurut Harahap (2011:105), Laporan Keuangan adalah 

laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan 

Keuangan adalah :  

1) Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan 

untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. 

2) Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja 

keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam 

kondisi yang baik atau tidak. 

3) Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang 

diklasifikasikan, pada periode tertentu. 

4) Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama periode yang bersangkutan. 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari suatu proses akuntasi adalah Laporan Keuangan 

yang merupakan cerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada 

suatu periode tertentu. Selain digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban, Laporan Keuangan diperlukan sebagai dasar 
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dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2012:3), Laporan Keuangan bertujuan untuk :  

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 

2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non-keuangan. 

3) Laporan Keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Menurut Fahmi (2011:28) tujuan utama dari laporan keuangan 

adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari 

unsur – unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak – pihak 

lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap 

perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. 

Sedangkan menurut hanafi dan Halim (2005: 31) tujuan 

pelaporan keuangan adalah untuk memberi informasi yang bermanfaat 

bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang 
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akan datang untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit dan 

keputusan lainnya yang serupa dan rasional. 

Jadi dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan pendapat - 

pendapat yang telah diberikan tersebut bahwa tujuan dari Laporan 

Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan 

waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan 

dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, 

likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan 

untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan di masa 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 perusahaan bermanfaat 

untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan 
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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. 

c. Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5), karakteristik 

kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam Laporan 

Keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

diperbandingkan. Keempat karakteristik kualitatif pokok Laporan 

Keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam Laporan 

Keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna. Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan 

keuangan, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi konsep 

yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 

2) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 
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mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. 

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja masa mendatang dan hal – hal yang langsung menarik 

perhatian pemakai. 

3) Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi 

jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

4) Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan Laporan Keuangan entitas 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi 

dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 
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dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

d. Pihak – pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak 

– pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Pihak – pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan adalah :  

1) Pemilik 

Pemilik sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan, terutama bagi perusahaan – perusahaan yang diserahkan 

pengelolaannya pada orang lain. Karena dengan laporan keuangan 

tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai hasil – hasil yang 

telah dicapai dan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam 

memimpin perusahaannya. 

2) Manajemen 

Manajemen berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk 

mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang lalu. Dengan 

mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut manajemen dapat 

menyusun rencana yang lebih baik lagi. Bagi manajemen yang 

penting adalah laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang 

efisien, aktiva aman dan terjaga baik serta struktur permodalan sehat. 
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3) Kreditur 

Bagi kreditur laporan keuangan sangat diperlukan karena dari 

laporan keuangan tersebut kreditur dapat mengukur kemajuan 

perusahaan untuk membayar hutangnya dan beban bunganya, serta 

mengetahui apakah kredit yang dibayar itu cukup mendapat jaminan 

dari perusahaan sehingga dari laporan keuangan tersebut kreditur 

dapat memutuskan untuk memberikan atau menolak permintaan 

kredit dari perusahaan yang bersangkutan. 

4) Investor 

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam 

rangka kebijaksanaan penanaman modal. Dari laporan keuangan, 

investor dapat mengetahui prospek keuntungan di masa yang akan 

datang dan perkembangan perusahaan selanjutnya serta jaminan 

investasinya. 

5) Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh 

karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk menentukan besarnya pajak yang 

harus ditanggung perusahaan dan untuk dasar perencanaan 

pemerintah seperti menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 
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6) Karyawan 

Karyawan dan kelompok – kelompok yang mewakilinya 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan 

perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

e. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:6) menyatakan bahwa “Laporan  

keuangan  tersebut  bersifat  historis  dan  sebagai  suatu progress report 

laporan keuangan yang terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu 

kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip – prinsip, dan 

kebiasaan – kebiasaan di dalam akuntansi dan pendapat pribadi.” 

1) Fakta yang telah dicatat 

berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari 

catatan akuntansi, dimana pencatatan ini dilakukan dari pos - pos 

berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dimasa lampau, dan jumlah-jumlah bunga yang tercatat dalam pos - 

pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya 

peristiwa tersebut. Dengan sifat yang demikian itu maka laporan 

keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu 

perusahaan dalam kondisi perekonomian yang paling akhir, karena 

segala sesuatunya bersifat historis. Sehingga mungkin terdapat 



28 
 

beberapa hal yang dapat membawa akibat terhadap  posisi  keuangan  

perusahaan  tidak  dicatat  dalam  pencatatan akuntansi atau tidak 

nampak dalam laporan. 

2) Prinsip dan kebiasaan 

berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun 

anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim, hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan 

pencatatan atau untuk keseragaman. 

3) Pendapat pribadi 

berarti walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi - 

konvensi atau dalil - dalil dasar yang mudah ditetapkan dan menjadi 

standar pokok pembukuan, namun penggunaan dari konvensi dan 

dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau management 

perusahaan yang bersangkutan. Pendapat ini tergantung pada 

pendapat atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan 

fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil - dalil dasar akuntansi 

yang telah disetujui akan digunakan dalam beberapa hal. 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut 

diatas, maka menurut Munawir (2010:9) dapat ditarik kesimpulan 

bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara 

lain :  
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1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2) Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang 

lalu dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut menurun, 

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan 

volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga jual barang 

tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan harga-harga. 

4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan 

karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu 

uang. 

7. Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lazim terdiri atas neraca, laporan laba rugi 

dan laporan perubahan posisi keuangan, merupakan sumber informasi 

sentral mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Data keuangan akan 

menjadi lebih berarti bagi pihak – pihak yang berkepentingan, terutama 
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pihak manajemen perusahaan apabila diadakan analisa terhadap laporan 

keuangan tersebut. 

a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu sumber informasi yang penting bagi para pengguna 

laporan keuangan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi adalah 

melalui laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan banyak 

informasi mengenai kinerja manajemen dan kesehatan perusahaan. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan masih memiliki 

banyak kekurangan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh 

beberapa pihak, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis atas laporan 

keuangan yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan laporan 

tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perkembangan hasil kinerja 

perusahaan. 

Jumingan (2011:42) menjelaskan bahwa analisis laporan 

keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan 

atau tren utnuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan 

kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. 

Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur 

laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun 

ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Kegiatan analisis 

laporan keuangan juga dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha 
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perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dalam pengambilan keputusan. 

Harahap (2011:190) mendefinisikan bahwa 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 lain 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. Analisis laporan keuangan 

dihitung dengan cara membandingkan satu pos dengan pos laporan 

keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu, baik dalam neraca maupun 

laporan laba rugi. 

Dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan alat ukur yang 

digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Dengan 

menggunakan analisis laporan keuangan, analis dapat mengetahui baik 

dan buruknya keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan dari satu 

periode ke periode berikutnya. Di sisi lain, dengan menggunakan 

analisis laporan keuangan, para manajer keuangan perusahaan dapat 

memprediksikan cara-cara yang harus mereka tempuh agar perusahaan 

mendapatkan tambahan dana dari para investor. 
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b. Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2011:195), 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 berada 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 maupun kaitannya dengan informasi yang 

diperoleh dari luar perusahaan 

5) Mengetahui sifat – sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model – model dan teori – teori yang terdapat di lapangan seperti 

untuk prediksi peningkatan 

6) Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

7) Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 
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c. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012 : 68) ada 6 tujuan dan manfaat bagi 

berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan, yaitu :   

1) Untuk mengetahui  posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang 

telah dicapai untuk beberapa periode 

2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan 

3) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang pelu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan saat ini 

5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah 

perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau 

gagal 

6) Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan 

sejenis tentang hasil yang mereka capai. 

Menurut Munawir (2010:31), tujuan analisis laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih 

berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut 

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut 



34 
 

sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil. 

8. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan merupakan ukuran tingkat keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya. Suatu 

kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan pula sebagai prospek, 

pertumbuhan dan potensi perkembangan yang dapat dibandingkan dengan 

horizon waktu atau dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang yang 

sama. Pengukuran kinerja secara objektif dapat dilakukan dengan 

membandingkan harga output (exit value) dengan harga input (entry 

value). 

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan 

menggunakan berbagai sumber daya. Salah satu parameter untuk 

mengukur kinerja tersebut adalah laba. Untuk memperoleh laba, 

perusahaan harus melakukan kegiatan operasional yang berasal dari 

berbagai macam sumber dayanya. Dengan adanya laba, dapat memberikan 

sinyal mengenai prospek perusahaan di masa depan mengenai kinerja 

pasar modal mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian suatu 

negara. 

Suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif, paling tidak harus 

memiliki syarat – syarat sebagai berikut : (1) didasarkan pada masing – 

masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif 

pelanggan; (2) evaluasi atas berbagai aktivitas, menggunakan ukuran – 

ukuran kinerja yang customer-validated; (3) sesuai dengan seluruh aspek 
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kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan 

penilaian yang komprehensif; (4) memberikan umpan balik untuk seluruh 

anggota organisasi mengenai masalah – masalah yang ada serta 

kemungkinan perbaikannya. (Yuwono, Sukarno, dan Ichsan; 2003) 

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :  

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

pada saat ditagih 

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi 

3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara 

produktif 

4) Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar 

tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar 

pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen 

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan 

atau krisis keuangan. 
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9. Laporan Laba Rugi 

Menurut Kieso dan Weygandt (2007) laporan laba rugi adalah 

suatu laporan mengenai kesuksesan operasi perusahaan untuk suatu 

periode tertentu. Para komunitas bisnis menggunakan laporan ini untuk 

mencari tahu mengenai profitabilitas, nilai investasi dan keadaan kredit. 

Laporan ini menyediakan suatu informasi yang membantu para investor 

dan kreditor memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa 

depan. 

Kartikahadi (2012) menjelaskan bahwa PSAK 1 memperkenalkan 

laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang memberikan informasi 

mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah 

ekuitas entitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal. Laba rugi 

komprehensif terdiri atas :  

1) Laba rugi 

Laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba 

rugi suatu entitas selama suatu periode tertentu. 

2) Pendapatan komprehensif lainnya 

Pendapatan komprehensif lainnya atau biasa disebut other comprehensif 

income berisi pos – pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam 

laba rugi. 

Konsep laporan laba rugi dilihat dari komponen yang harus 

dimasukkan dalam laporan laba rugi dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
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a. Current Operating Performance Income Statement Concept 

b. All-Inclusive Income Statement Concept 

c. Modified All-Inclusive Income Statement Concept 

Dalam konsep Current Operating Performance, hanya menyajikan 

informasi hasil operasi yang diperoleh dari kegiatan normal perusahaan. 

Sedangkan dalam konsep All-Inclusive, komponen laba rugi yang tidak 

bisa terjadi perlu dimasukkan, karena komponen ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba jangka panjang. Konsep 

Modified All-Incusive memasukkan komponen – komponen yang 

memberikan kontribusi kepada prestasi perusahaan. Komponen yang perlu 

dimasukkan dalam konsep ini adalah laba atau rugi tidak biasa, 

penyesuaian laba atau rugi periode sebelumnya, perubahan prinsip 

akuntansi dan penghentian operasi. 

Konsep laporan laba rugi dilihat dari cara perhitungannya 

dibedakan menjadi dua, yaitu :  

1) Metode satu tahap (Single Step) 

Dalam bentuk single step tidak dilakukan pengelompokan pendapatan 

dan biaya ke dalam kelompok operasi dan non operasi. Laporan laba 

rugi hanya berisi dua kelompok, yaitu pendapatan dan biaya. 

Keuntungan utama dari format laporan laba rugi single step terletak 

pada kesederhanaan penyajian dan tidak adanya implikasi bahwa satu 

jenis pos pendapatan atau beban mempunyai prioritas atas yang lain. 

Dengan demikian menghilangkan masalah klasifikasi yang potensial. 
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2) Metode bertahap (Multiple Step) 

Dalam bentuk multiple step pendapatan dan biaya dikelompokkan 

menjadi kelompok operasi dan non operasi. Laporan bentuk ini lebih 

populer dan lebih dianjurkan karena mengakui pemisahan transaksi 

operasi dari transaksi non operasi dan mencocokkan biaya dan beban 

dengan pendapatan yang berkaitan dengannya. Dengan menggunakan 

metode ini perhitungan laba rugi menjadi lebih informatif dan lebih 

berguna dalam menunjukkan klasifikasi. 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan merumuskan unsur pokok laporan laba rugi terdiri dari :  

1) Penghasilan (Income) 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi 

pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan arus kas masuk atau peningkatan lain atas 

harta dari suatu kesatuan dan penyelesaian kewajiban selama satu 

periode, dan penyerahan atau produksi barang pemberian jasa atau 

aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari 

kesatuan tersebut. 
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b. Keuntungan 

Keuntungan merupakan kenaikan dalam ekuitas (harta bersih) dari 

transaksi sampingan, kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau 

investasi oleh pemilik. Pos keuntungan mungkin timbul atau tidak 

timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin misalnya 

pos yang timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, 

kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 

2) Beban (Expenses) 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau 

terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak 

menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban mencangkup 

kerugian maupun beban yang timbul dalam aktivitas biasa. 

a. Beban aktiva biasa 

Beban yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasi biasa 

perusahaan (yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya 

aktiva seperti kas persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya 

beban pokok penjualan, gaji / upah dan penyusutan. 

b. Kerugian (losses) 

Kerugian merupakan penurunan dalam ekuitas (harta bersih) karena 

transaksi sampingan, kecuali yang diakibatkan dari beban atau 

pembagian kepada pemilik. Kerugian mencerminkan pos lain yang 

memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas 
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perusahaan yang jarang terjadi seperti misalnya rugi karena bencana 

atau pelepasan aktiva tidal lancar. 

Selisih antara total penghasilan dan beban disebut penghasilan 

bersih. Di dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya 

disajikan secara terpisah, sehingga akan memberikan informasi yang lebih 

baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan laba rugi dapat digunakan untuk membantu pemakai 

laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Kieso dan Weygandt (2007), informasi laba rugi dapat 

digunakan oleh investor dan kreditor untuk :  

1) Mengevaluasi kinerja masa lampau perusahaan. Dengan memeriksa 

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya, maka pemakai laporan laba 

rugi dapat menilai kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan 

perusahaan pesaing. 

2) Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, informasi 

mengenai kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan 

kecenderungan penting yang apabila berlanjut dapat menyediakan 

informasi tentang kinerja masa depan 

3) Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. Informasi tentang komponen laba yaitu pendapatan, beban, 

keuntungan dan kerugian dapat memperlihatkan hubungan antara 

komponen – komponen tersebut yang dapat digunakan untuk menilai 
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kegagalan perusahaan untuk meraih tingkat arus kas tertentu di masa 

depan. 

10. Rumah Sakit 

a. Pengertian Rumah Sakit 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu 

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan 

kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, 

keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, 

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. 

Selain itu rumah sakit juga merupakan salah satu sarana 

kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal bagi kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan 

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), 

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Siregar,2004). 
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b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2009 tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan 

kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan meliputi promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009, rumah sakit mempunyai fungsi :  

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit 

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai kebutuhan medis 

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan 

4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan 

c. Tujuan Rumah Sakit 

Menurut Undang-undang RI No 44 tahun 2009 tujuan rumah 

sakit adalah sebagai berikut :  
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1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan SDM di rumah sakit 

3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah 

sakit 

4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, SDM 

rumah sakit. 

d. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit 

Jenis rumah sakit berdasarkan Undang-undang RI Nomor 44 

tahun 2009 adalah sebagai berikut :  

1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dikategorikan dalam 

rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum 

yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada 

semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus 

yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu 

bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, 

golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. 

2) Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi 

rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik 

yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan badan hukum yang bersifat nirbala. Rumah sakit publik 

dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan 
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berdasarkan Pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan 

Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola 

pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dapat dialihkan 

menjadi rumah sakit privat. Rumah sakit privat yaitu rumah sakit 

yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang 

terbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. 

Menurut Azwar (2010:95) Rumah Sakit Umum pemerintah 

diklasifikasikan menjadi :  

1) Rumah Sakit Umum kelas A 

Rumah Sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh 

pemerintah, rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat 

pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga 

rumah sakit pusat. 

2) Rumah Sakit Umum kelas B 

Rumah Sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis 

terbatas. Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap 

ibukota propinsi (provincial hospital) yang menampung pelayanan 

rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang 

tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe 

B. 
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3) Rumah Sakit Umum kelas C

Rumah Sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan

pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam

pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam,

pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan

kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini

akan didirikan di setiap kabupaten/kota (regency hospital) yang

menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.

4) Rumah Sakit Umum kelas D

Rumah Sakit kelas D bersifat transisi karena pada suatu saat akan

ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini

kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan

kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah

sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang

berasal dari puskesmas.

5) Rumah Sakit Umum kelas E

Rumah Sakit kelas E merupakan rumah sakit khusus (special

hospital) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan

kedokteran saja. Pada saat ini banyak tipe E yang didirikan

pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah

sakit paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit ibu dan anak.


