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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan umumnya berisikan ikhtisar-ikhtisar yang 

menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas serta perubahan ekuitas 

sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu (Samryn 2012: 15). 

Sofyan (2015 : 105), Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi 

para analis, Laporan Keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai 

prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari kegiatan perusahaan. 

Laporan keuangan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan 

atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery 2012: 17). 

Hal-hal berikut terdapat dalam laporan keuangan, yaitu : 

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Neraca ini 

berisikan assets (harta), liabilities (kewajiban/hutang), Equity (modal). 

2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan hasil, biaya, laba/rugi suatu 

perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi merupakan akumulasi 

aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya-biaya selama periode 

tertentu. Elemen laporan laba/rugi menurut sofyan (2015: 113) adalah :
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a. Revenue (Hasil) 

Committee on terminology mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan 

barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang 

menerima jasa. Secara teoritis revenue dapat dikatakan sebagai pendapatan yaitu 

sesuai dengan pernyataan berikut: 

“suatu penghasilan akan diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan 

utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai” 

b. Expense (Biaya) 

Biaya menurut Committee on terminology adalah semua biaya yang telah 

dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Biaya dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu: 

a. Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode tersebut. 

b. Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan 

penghasilan. 

c. Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun. 

3. Laporan Arus Kas. Menurut Sofyan (2015: 118) laporan arus kas adalah salah 

satu komponen neraca, yaitu kas dari satu periode berikutnya. Transaksi kas 

dikelompokkan pada tiga bagian, yaitu: 

a. Transaksi kas yang berasal dari kegiatan operasi. 

b. Transaksi kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. 

c. Transaksi kas yang berasal dari kegiatan investasi. 
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4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut IAI (2012: 1.19) laporan perubahan ekuitas adalah suatu perubahan 

laporan atau mutasi laba ditahan yang merupakan bagian dari pemilik perusahaan 

untuk sutau periode tertentu. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2012: 1.2) catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan 

atas apa yang disajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif. 

Laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan 

arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-

pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-

pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. 

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan yang berguna bagi pengguna 

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi IAI (2012: 1.5). Laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi : Aset, 

Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan dan beban, Kontribusi dari dan distribusi kepada 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan Arus kas.  

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus 
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kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

2.1.2 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan. Sofyan (2015: 7), pengguna laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a) Pemilik Perusahaan 

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen; 

b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima; 

c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya; 

d. Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham; 

e. Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang; 

f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. 

b) Manajemen Perusahaan 

Laporan keuangan ini digunakan untuk: 

a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik; 

b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, 

atau segmen tertentu; 

c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, 

atau segmen; 

d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggungjawab; 
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e. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), Pasar Modal, 

dan lembaga regulator lainnya. 

c) Investor 

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan; 

b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan; 

c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari 

perusahaan; 

d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang. 

d) Kreditur atau Banker 

Laporan keuangan ini digunakan untuk: 

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang; 

b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan 

diberikan; 

c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari 

perusahaan atau menilai rate of return perusahaan; 

d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar 

dalam pertimbangan keputusan kredit; 

e. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah 

disepakati. 

e) Pemerintahan dan Regulator 

Bagi pemerintahan atau regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk: 
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a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar; 

b. Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru; 

c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain; 

d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan; 

e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bias menjadi bahan penyusunan data dan 

statistic. 

f) Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analis, akademis, dan lembaga-lembaga pegumpulan data bisnis seperti 

PDBI, Moody’s, Brunstreet, Standard & Poor, Perfindo, laporan keuangan ini 

penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga 

menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analis, ilmu pengetahuan, dan 

komoditi informasi. 

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, maka informasi yang 

dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan 

satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi 

keuangan perusahaan serta meunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan 

keuangan. 

2.2 Definisi Hutang 

Hutang dapat disebut sebagai kewajiban. Hutang juga dapat diartikan sebagai 

kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam waktu tertentu kepada pihak lain. 

Hutang dipergunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan perusahaan seperti 
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membeli aktiva, bahan baku, dan sebagainya. Pengertian hutang memiliki dua 

komponen utama yaitu : 

a. Adanya suatu kewajiban dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa 

yang akan datang dengan penyerahan barang atau jasa. 

b. Berasal dari suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Munawir (2007) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang 

tersebut merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 

Hutang dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang. 

1. Hutang jangka pendek, merupakan hutang yang memiliki jangka waktu 1 tahun 

pelunasannya. Hutang jangka pendek memiliki dua manfaat, yaitu fleksibilitas 

dan biayanya lebih murah. 

a. Fleksibilitas, dapat digunakan kapan saja saat perusahaan membutuhkannya. 

Apalagi jika perusahaan lebih banyak dihadapkan pada kebutuhan jangka pendek. 

b. Biaya lebih murah, karena suku bunganya rendah. Jika semakin panjang periode 

hutang tersebut, maka bunganya akan semakin besar. 

Jenis hutang jangka pendek adalah sebagai berikut : 

a. Hutang dagang, hutang yang timbul karena pembelian barang dagangan. 

b. Hutang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal 

tertentu dimasa yang akan datang dan dapat juga berasal dari pembelian barang, 

pembiayaan, atau transaksi lainnya. 
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c. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, beberapa hutang jangka panjang 

yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena segera jatuh tempo 

pembayaran hutangnya. 

2. Hutang jangka panjang, merupakan hutang yang memiliki jangka waktu 

pembayaran lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. 

Hutang jangka panjang meliputi: 

a. Hutang obligasi, merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan perusahaan 

dan dijual ke investor. Surat obligasi tersebut dikeluarkan perusahaan yang 

menjanjikan pembayaran pada periode tertentu dan didalamnya memuat beberapa 

perjanjian spesifik. 

b. Saham, merupakan bukti kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham akan 

memperoleh pendapatan dari dividen dan capital gain. 

c. Hipotek, merupakan pemberian hak tanggungan atas properti dan juga pinjaman 

kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. 

d. Hutang dari lembaga keuangan, dapat diperoleh baik melalui bank maupun 

lembaga nonbank. 

Pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan memiliki karakteristik adanya 

amortisasi dan jaminan. Pinjaman dengan cara amortisasi, yaitu secara bertahap 

sehingga mengurangi beban pembayaran yang besar jika melakukan pelunasan 

sekaligus. 

Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas 

bulan setelah periode pelaporan, diklasifikasikan dalam jangka pendek, meskipun : 
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a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas 

bulan; dan 

b. Perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, 

atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan 

sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan untuk tidak mensyaratkan 

pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. 

2.3 Kebijakan Hutang 

  Kebijakan hutang ini mendeskripsikan hutang keseluruhan yang dimiliki 

perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hutang merupakan 

salah satu komposisi dalam struktur modal. Oleh karena itu, penentuan kebijakan ini 

sangat berkaitan dengan struktur modal. Penggunaan hutang akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Pembayaran bunga akan mengurangi total cash flow perusahaan, 

sehingga utang dapat dilihat sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan 

(Ahmad et al, 2012). 

Menurut Mamduh (2016) perusahaan akan berisiko jika memiliki hutang 

yang besar pada struktur modal, risiko tersebut yaitu kebangkrutan, akan tetapi bila 

perusahaan tersebut memiliki hutang yang kecil atau tidak memilikinya sama sekali 

maka akan dinilai, perusahaan tidak dapat memanfaatkan tambahan modal yang 

berasal dari pihak eksternal yang akan dapat meningkatkan operasional suatu 

perusahaan. Sehingga, variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa 

banyak jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, yaitu 

Debt Equity Ratio (DER) dengan membandingkan seluruh hutang dan seluruh 

ekuitas. Hery (2017), DER ini digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan 
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antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal 

dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui 

berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang. 

 Memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat debt equity ratio 

yang tinggi menimbulkan konsekuensi bagi kreditor untuk menanggung risiko yang 

lebih besar pada saat debitor mengalami kegagalan keuangan. Hal ini tentunya tidak 

menguntungkan bagi kreditor. Sebaliknya, apabila kreditor memberikan pinjaman 

kepada debitor yang memiliki tingkat debt equity ratio rendah (yang berarti tingginya 

tingkat pendapatan debitor yang berasal dari modal pemilik) maka hal ini dapat 

mengurangi risiko kreditor (dengan adanya batas pengaman yang besar) pada saat 

debitor mengalami kegagalan keuangan. Dengan kata lain, lebih aman jika kreditor 

memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki debt equity ratio rendah karena 

semakin besar jumlah modal pemilik untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.  

 Kebijakan hutang akan memberikan kedisiplinan bagi manajer dalam 

mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Berikut adalah rumus untuk 

menghitung rasio hutang terhadap modal Debt Equity Ratio (DER) = Total Hutang / 

Total Modal Sendiri. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor seharusnya 

memiliki DER kurang dari 0,5 namun ketentuan dapat berbeda tergantung pada 

masing-masing perusahaan. 

Contoh perhitungan rasio ini adalah : 

 DER = Total Hutang  X 100% 

  Total Ekuitas 

 DER = 179.137.660.540  X 100% 

   167.840.012.695 

          = 106,7312% 
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Artinya setiap Rp 1 modal sendiri, 106,7312% menjadi jaminan hutang. 

  Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan risiko-risiko yang akan 

timbul sebelum mengambil hutang karena jika salah mengambil tindakan, maka akan 

berisiko besar bagi perusahaan itu sendiri. 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi para investor dalam 

melakukan investasi. Para investor akan menanamkan dananya apabila kemampuan 

perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar-besarnya, guna memperluas usaha yang 

dijalankannya. Sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan  tersebut rendah maka para 

investor tidak akan menanamkan dananya. Hery (2017, 312) Rasio Profitabilitas 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas 

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut Mamduh (2016), 

rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan  perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal 

saham tertentu. 

  Modal sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Profitabilitas ini juga, 

menentukan kualitas perusahaan. Menurut Hilmi (2010) peningkatan hutang 

mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perusahaan karena semakin besar 

penggunaan hutang maka akan semakin besar kewajibannya. Oleh sebab itu, ROE 

sangat penting bagi perusahaan. 



20 

 

 

 

  Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan 

perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan 

maupun sebagian dari seluruh rasio yang ada, yang dianggap perlu untuk diketahui. 

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

  Menurut Hery (2017:313), berikut adalah tujuan dan manfaat penggunaan 

rasio profitabilitas secara keseluruhan: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam 

periode tertentu. Jadi, dapat diketahui besarnya laba yang diperoleh dalam 

periode tersebut; 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Dengan begitu, dapat 

dilihat laba tersebut mengalami kenaikan atau penurunan; 

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset; 

5. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih; 

6. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih; 

7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih. 

2.4.2 Jenis–Jenis Rasio Profitabilitas 

Terdapat beberapa jenis rasio untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

perusahaan. Masing-masing rasio tersebut untuk mengukur posisi keuangan suatu 

perusahaan dalam periode tertentu. 
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1. Return on Assets (ROA) 

Hery (2017, 314) ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total asset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total asset. Sebaliknya jika ROA semakin rendah maka akan rendah pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. 

Ukuran dalam menghitung Return on Assets (ROA) adalah : 

ROA (return on asset) = Laba Setelah Pajak X 100% 

      Total Assets 

Misalkan PT ABCDEF Tbk : 

ROA (return on asset) = Rp57.144.858.132X 100% 

         Rp346.977.673.235 

      = 16,461% 

Artinya perusahaan mampu menghasilkan return atau tingkat pengembalian sebesar 

16,461% atas asset yang dimiliki.Komponen-komponen ROA, yaitu : profit margin 

dan perputaran total aktiva. Pemecahan ini bisa menghasilkan analisis yang lebih 

tajam. Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat 

efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya yang ada di perusahaan. Perputaran total asset mencerminkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. 
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2. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, dimana posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, begitu juga sebaliknya. 

Untuk mengukur rasio ini yaitu dengan menggunakan rumus : 

ROE (return on equity) = Earning After Interest and Tax 

                     Equity 

ROE (return on equity) = Rp57.144.858.132 

     Rp167.840.012.695 

  = 66,374% 

Artinya perusahaan mampu menghasilkan return atau tingkat pengembalian sebesar 

66,374% atas modal yang disetor para pemegang saham. 

ROE sangat penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan seperti halnya 

menurut Helfert (2000), ROE menjadi perhatian para pemegang saham karena 

berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikan untuk dikelola pihak manajemen. 

Komponen-komponen ROE, yaitu : ROA dan leverage yang disesuaikan. Leverage 

yang disesuaikan kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam Common Earning Leverage 

(Earning Leverage untuk saham biasa) dan Leverage struktur modal (Capital 

Structure Leverage). Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan 

penggunaan hutang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang 

saham. Leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara Common 

Earning Leverage dengan Leverage struktur modal. Common Earning Leverage 

mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari 

jumlah total laba bersih operasional. 
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3. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini merupakan salah satu rasio untuk mengukur margin laba bersih atas 

penjualan. Dalam mengukur rasio ini terdapat rumus yang dapat digunakan yaitu: 

NPM (net profit margin) = Earning After Interset and Tax (EAIT)  X 100% 

      Sales 

Misalkan PT ABCDEF Tbk : 

NPM (net profit margin) = Rp57.144.858.132 X 100% 

            Rp485.919.837.348 

          = 11,754% 

Artinya perusahaan mampu mencetak keuntungan bersih dari penjualan sebesar 

11,754%. 

Rasio ini dapat dilihat secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba-

rugi pada bagian akhir. Rasio ini juga bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan 

perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode 

tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang 

rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau 

biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua 

hal tersebut (Mamduh, 2016). 

Rasio-rasio keuangan disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau 

antara laporan laba-rugi dan posisi keuangan. 

Kegunaan Rasio Keuangan 

Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, analisis 

keuangan perlu melakukan “pemeriksaan” atas berbagai aspek kesehatan keuangan 
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perusahaan. Rasio keuangan yang umumnya digunakan pada dasarnya ada dua jenis. 

Jenis pertama mencakup beberapa aspek dari “kondisi keuangan” perusahaan untuk 

suatu titik tertentu, yaitu saat laporan posisi keuangan telah dibuat. Rasio-rasio ini 

disebut rasio laporan posisi keuangan, karena baik pembilang maupun penyebut 

dalam setiap rasio berasal dari laporan posisi keuangan. Jenis kedua dari rasio 

meringkas beberapa aspek kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, 

biasanya dalam setahun. Rasio ini disebut sebagai rasio laporan laba rugi. Rasio laba 

rugi membandingkan satu “arus” bagian dari laporan laba rugi dengan arus bagian 

lain dari laporan posisi keuangan. 

 


