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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Novi Priyati (2013 : 5) Laporan Keuangan adalah hasil akhir 

dari suatu proses pencatatan, pengelolaan dan pemeriksaan dari transaksi 

finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan 

baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan. 

 Sedangkan menurut Sofyan Sayafri Harahap (2001:1) laporan keuangan 

adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan.Jika 

informasi ini disajikan dengan benar maka informasi tersebut sangat berguna 

bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang 

dilaporkan tersebut. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan dari definisi 

keuangan secara umum adalah media informasi dari semua aktifitas perusahaan 

yang akan memberikan informasi pada pihak yang terkait dalam sebuah 

pengambilan keputusan pada perusahaan tersebut. 
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (revisi 2009) adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus 

entitas yang bermanfaat bagi sebagaian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunan sumber daya yang 

diercaayakan kepada mereka. Secara umum tujuan laporan keuangan untuk : 

a. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 

b. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) dan 

pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai 

d. Menyediakan pengaruh keuangan dari kerja di masa lalu. 

2.1.3 Macam – Macam Laporan Keuangan 

Menurut Novi Priyati (2013 : 6) macam-macam laporan keuangan yaitu : 

A. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada 

tanggal tertentu tentang jumlah aktiva, utang dan modal yang dimili oleh 

perusahaan. 
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a. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Aktiva lancar. Disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya, 

artinya pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai 

disajikan diurutan paling atas. 

2. Investasi pada perusahaan anak atau pada perusahaan afiliasi 

harus disajikan secara terpisah. 

3. Aktiv tetap dapat dibedakan menjadi aktiva tetap berwujud 

dan aktiva  tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan 

dalam neraca menurut kekelannya. Aktiva tetap yang umurnya 

palin panjang disajikan paling atas, sedangkan aktiva tetap 

yang umurnya lebih pendek disajikan dibawahnya. 

4. Aktiva lain-lain. Klasifikasi kativa lain-lain digunakan untuk 

menampung pos-pos aktiva lancar yang tidak dapat 

dikelompokan dalam klasifikasi di atas. 

5. Kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai 

dengan urutan likuiditasnya. Utang lancar yang segera dibayar 

disajikan dalam urutan teratas. 

6. Kewajiban jangka panjang. Penyajian kewajiban jangka 

panjang harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam 

kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan, seperti 

tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, aktiva yang dijadikan 

jaminan dan sebgainya. 
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7. Ekuitas pemilik. Ekuitas merupakn bagian hak pemilik dalam 

perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca 

berdasarkan kekekalannya. Jenis modal yang sifatnya paling 

kekal disajikan paling atas, dan yang kurang kekal disajikan 

dibawahnya. 

b. Neraca dapat disusun dengan menggunakan bentuk akun 

(rekening) atau bentuk laporan. Dalam bentuk rekening (bentuk 

skontro) aktiva dilaporkan pada sisi sebelah kiridan kewajiban 

serta modal pemilik pada sebelah kanan. Dalam bentuk laporan, 

bagian aktiva, kewajiban dan modal pemilik disusun secara 

vertikal (dari atas kebawah). Bentuk laporan ini lebih populer 

karena dapat membandingkan 2 buah neraca atau lebih untuk 

tahun-tahun yang berurutan. 

 Didalam akuntansi keuangan, Neraca atau Laporan Posisi Keuangan 

adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu 

periode akuntansi yang menunjukan posisi keuangan suatu entitas tersebut pada 

akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan 

ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan berikut : 

1. Aset = kewajiban + ekuitas 

Informasi yang dapat disajikan di neraca lain posisi sumber kekayaan 

entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas 
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tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulan, caturwulan, atau 

tahunan). 

2. Perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan 

kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali 

untuk industri tertentu diatur dalam PSAK khusus. Aset lancar disajikan 

menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan 

jatuh tempo. 

3. Perusahaan harus mengungkapkan informasi jumlah setiap aset yang 

akan diterima dan kewajiban yang dibayarkan sebelum dan sesudah dua 

belas bulan dari tanggal neraca. 

4. Apabila perusahaan menyediakan barag atau jasa dalam siklus operasi 

perusahaan-perusahaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka 

klasifikasi aset lancar da tidak lancar serta kewajiban jangka pendek 

dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang 

bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja 

dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. 

Neraca dalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

 

 

A. Aktiva 

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang terdiri dari : 

 

Aktiva  =  Utang  + Modal 

(Asset)   (Liabilities)  ( Capital) 
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1. Aktiva Lancar (Current Assets) 

Aktiva lancar adalah aktiva yang umur pemakaian satu kali pakai 

habis atu maksimum habis dipakai dalam satu kali periode akuntansi 

umumnya satu tahun. 

Jenis-jenis aktiva lancar antar lain : 

a. Kas (Cash) 

b. Efek-efek / surat berharga (marketable securities) 

c. Wesel tagih (notes receivable) 

d. Persediaan barang dagang (merchandise inventory) 

e. Perlengkapan (supplies) 

f. Biaya dibayar dimuka (prepaid expense) 

Misal :  

1. sewa dibayar di muka 

2. iklan dibayar di muka 

3. asuransi dibayar di muka 

Pendapatan yang diterima (accrued income) 

Misal :  

1. bunga yang diterima 

2. Sewa yang diterima 

2. Investasi Jangka Panjang (Long Investment) 

Investasi jangka panjang adalah penanaman modal ke dalam 

surat-surat berharga (saham, obligasi) perusahaan lain dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun seperti : 
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a. Investasi dalam saham (investment on stock) 

b. Investasi dalam obligasi (investment on bond) 

 

3. Aktiva Tetap (Fixed Assets) 

Aktiva tetap adalah aktiva yang pemakaiannya berulang-ulang 

atau umur pemakaiannya lebih dari satu periode akuntansi 

umumnya lebih dari satu tahun. Selama umur pemakaiannya 

mengalami penyusutan kecuali tanah, umumnya penyusutan 

dihitung pada akhir periode akuntansi. 

Jenis-jenis aktiva tetap antara lain : 

a. Tanah (Land) 

b. Gedung (building) 

c. Investaris (equipment) 

d. Kendaraan (automobile) 

e. Mesin (machine) 

4. Aktiva Tetapp tak Berwujud (Intangible Fixed Assets) 

Aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva yang secara fisik tidak 

terlihat oleh panca indra tetapi mempunyai nilai ekonomis. 

Jenis-jenisnya antara lain : 

a. Goodwill 

b. Hak paten (patent) 

c. Hak cipta (copyright) 
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B. Utang 

Utang adalah kewajiban yang harus dibayar di masa yang akan datang 

dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari : 

1. Utang jangka pendek (short term liabilities) 

Utang jangka pendek atau utang lancar adalah kewajiban yang 

harus dibayar dalam jangka waktu maksimal satu periode akuntansi 

umumnya satu tahun. 

Jenis-jenis utang jangka pendek antara lain : 

a. Utang dagang / usaha (account payable) 

b. Wesel bayar (notes payable) 

Biaya yang harus dibayar / biaya yang terutang (accrued 

expenses) 

Misal : - gaji yang dibayar / gaji terutang 

- Pajak penghasilan terutang 

- Pendapatan diterima dimuka (iunearned income) 

- Sewa diterima dimuka 

- Bunga diterima dimuka 

2. Utang jangka panjang (long term liabilities) 

Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dalam 

jangka waktu panjang atau lebih adri satu periode akuntansi. 

Jenis-jenis antara lain : 

- Utang obligasi (bond payable) 

- Hutang hipotek (mortgage notes payable) 
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C. Modal 

 Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan. Modal untuk 

perusahaan perseorangan di dalam neraca diikutsertakan nama pemiliknya. 

Untuk perusahaan perseroaan terbatas (PT) modalnya terdiri dari : 

a. Modal saham 

b. Aigo saham 

c. Laba ditahan 

D. Rugi-Laba (Income Statement) 

 Laporan rugi laba dalah laporan tentang ikhtisar pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya suatu perusahaan untuk jangka waktu 

tertentu. Dalam laporan rugi laba ada dua hal pokok yang harus 

diperhatikan yaitu pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya bila 

jumlah pendapatan besar dari jumlah biaya maka selisihnya disebut 

laba sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya 

maka selisihnya disebut rugi. 

a. Penjumlahan bersih adalah total penjualan berdasarkan faktur 

penjumlahan setelah dikurangi dengan pengembalian (retur 

penjualan) dan potongan penjualan. 

b. Harga pokok penjualan (cost og goods sold)  

c. Laba kotor (gross profit) yaitu selisih antara penjualan bersih 

dengan harga pokok penjualan. 
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d. Biaya-biaya usaha (operating expeses) yaitu biaya-biaya yang 

berhubungan langsug dengan kegiatan utama perusahaan terdiri 

dari dua bagian yaitu : 

- Biaya-biaya penjualan (selling expenses) yaitu biaya-

biaya usaha yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan penjualan barang dan pemasaran. 

- Biaya-biaya umum dan administrasi (general dan 

administrative expense) yaitu biaya-biaya usaha yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan 

secara keseluruhan dan bersifat umum serta sulit 

diidentifikasi secara spesifik. 

e. Laba usaha (net profit operating) yaitu laba yang diperoleh dari 

kegiatan utama perusahaan, merupakan selisih antara laba kotor 

dengan jumlah biaya-biaya usaha. 

f. Hal-hal diluar usaha (other operating) yaitu pendapatan-

endapatan yang diterima dan biaya-biaya yang dikeluarkan 

tidak merrupakan hubungan langsung dengan kegiatan utama 

perusahaan. 

g. Laba bersih setelah pajak (net profit after tax) yaitu akhir dari 

perhitungan rugi laba dan merupakan kenaikan bersih modal 

perusahaan sebaliknya bila rugi merupakan pengurangan 

modal. 
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E. Perubahan Modal (Capital Statement) 

 Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukan rincian 

perubahan modal dari awal sampai akhir periode akuntansi. 

 Untuk perseroan terbatas (PT) disebut laporan ditahan yaitu 

laporan yang menunjukkan rincian perubahan saldo laba dari awal 

sampai dengan akhir periode akuntansi. 

 Laporan perubahan modal atau Statement Atau Statement Of 

Owner Capitalmerupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang 

memberikan informasi tentang penyebab bertambah atau berkurang 

modal selama dalam masa periode tertentu. Laporan perubahan modal 

adalah salah satu laporan keuangan dalam akuntansi yang 

menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal suatu 

perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan 

tersebut dalam satu periode akuntansi. 

 Didalam laporan perubahan modal terdapat beberapa komponen 

diantaranya : 

a. Modal awal yaitu keseluruhan dana investasi kedalam 

perusahaan yang digunakan untuk menunjang pengoperasian 

perusahaan pada awal perusahaan itu baru berdiri atau posisi 

modal awal perusahaan pada awal bulan pada tahun yang 

bersangkutan. 

b. Laba / rugi yaitu selisih dari bersih antara total pendapatan 

dengan total biaya. 
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c. Prive yaitu pearikan sejumlah dana oleh pemilik perusahaan yang 

digunakan untuk keperluan diluar kegiatan / operasional 

perusahaan atau yang digunakan untuk keperluan pribadi. 

d. Modal akhir yaitu keseluruhan dana yang merupakan hasil akhir 

dari penambahan modal awal ditambah dengan laba (jika 

mengalami keuntungan) atau pengurangan modal awal dikurangi 

rugi usaha (jika mengalami kerugian) kemudian dikurangi 

dengan total prive dan hasil merupakan modal akhir. 

 Unsur yang termasuk di dalamlaporan perubahan modal terdiri dari investasi 

awal atau modal awal, laba-rugi selama periode yang bersangkutan, prive 

penarikan modal oleh pemilik dan modal akhir.Laporan perubahan modal atau 

laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka 

waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan rugi laba, karena 

laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. 

 Demikian juga dengan laporan perubahan modal ini. Harus dipersiapkan 

sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah modal pada akhir periode harus 

dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, laporan perubahan modal seringkali 

dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca. 

 Ada 3 jenis transaksi yang mempengaruhi perubahan modal antara lain : 

1. Investasi 

2. Pendapatan dan Beban 

3. Penarikan oleh pemilik atau yang biasa dikenal dengan istilah prive. 
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2.2. Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Sedangkan 

Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian 

dividen perusahaan. 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan peurusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan 

dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang 

rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas 

efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut 

2.2.2 Rasio profitabilitas sebagai alat pengukur kinerja keuangan 

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan 

dimana masingmasing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, 

total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini 

akan memungkinkan seorang analis untukmengevaluasi tingkat earning 

dalam hubungannya dengan volume penjualan jumlah aktiva dan investasi 

tertentu dari pemilik perusahaan. 

Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk laporan 

laba-rugi yangmerupakan bagian dari laporan keuangan korporasi, yang 
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dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat 

keputusan ekonomi. Berdasarkan financial report yang diterbitkan 

perusahaan, selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan 

perusahaan, struktur permodalan, aliran kas, kinerja keuangan dan informasi 

lain yang mempunyai relevansi dengan laporan keuangan perusahaan. 

Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja 

perusahaan yangditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas 

keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu 

untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis 

terhadap laporan keuangannya. 

Dwi Prastowo (2008) menyatakan bahwa 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 efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukkkan efisiensi perusahaan. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandinganantara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan 
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neraca dan laporan laba rugi.Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa 

periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan 

dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus 

mencari penyebab perubahan tersebut. 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi 

pihak luarperusahaan, yaitu; 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam sat periode tertentu; 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri; 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri 

6. Dan tujuan lainnya 

Manfat yang diperoleh adalah : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang 

3.Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu 
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2.2.3 Jenis – jenis Rasio Profitabilitas 

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-

masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta engukur posisi 

keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa 

periode. 

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan 

semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang 

kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 

yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi 

profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008:199) jenis-jenis rasio 

profitabilitas yangdapat digunakan adalah : 

1. Profit margin (profit margin on sales) 

 Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba 

atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan 

bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin. Terdapat 

rumus untuk mencari profit margin : 

Untuk margin laba kotor dengan rumus: 

 

 

 

Penjualan bersih – Harga pokok penjualan 

Profit margin = (profit margin on sales) Sales 
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Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap 

perusahaan, dengan 

cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini 

merupakan cara untukpenetapan harga pokok penjualan. 

2. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap 

jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran 

untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang 

dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menujukkan adanya efisiensi 

yang dilakukan oleh pihak manejemen. Ukuran yang sering digunakan 

untuk menghitung Return on Assets (ROA) adalah : 

 

 

3. Return on Equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas 

modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur lalu bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semaki baik. 

Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya. Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat 

digunakan sebagai berikut: 

 

 

ROA = Laba Setelah Pajak X 100% 

Total Assets 

 

 Laba Bersih 

Return on Equity (ROE) = ------------------------------- 

                                                Rata-rata Modal (Equity) 
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4. Net Profit Margin (NPM) 

NPM adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan 

penjualan. Rasio ini mengukur seberapa besar keuntungan bersih 

yang dihasilkan setiap rupiah pendapatan (Abdul Moin, 2003:137). 

Rasio ini dihitung dengan rumus : 

 

 

 

5. Basic Earning Power  

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak 

dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik. 

 

 

6. Contribution Margin 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba 

yang kan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. 

Dengan pengetahuan tentang rasio ini kita dapat mengontrol 

pengeluaran biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan 

dapat menikmati laba. 

 

 

 

Net Profit Margin (NPM) = Pendapatan Bersih 

    Penjualan 

Basic Earning Power =Laba sebelum bunga dan pajak 

                                                      Total Aktiva 

 

Contribution Margin = Laba Kotor 

   Penjualan 

 


