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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan proses pencatatan ataupun pembukuan

yang dilakukan secara teratur dalam pengumpulan data atas suatu kegiatan usaha

yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, serta biaya agar dapat

mengetahui bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Sistem pencatatan laporan

keuangan yang akurat ini diharapkan dapat meringankan beban perusahaan dalam

pengambilan keputusan serta kebijakan yang tepat sehingga dapat

meminimalisiskan resiko yang ada (Hadi, 2012).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), proses pelaporan laporan

keuangan dengan data yang lengkap dan terstruktur meliputi:

1. Laporan neraca, dimana secara lengkap menyatakan kondisi asset sama

dengan kondisi kewajiban ditambah dengan modal perusahaan.

2. Laporan laba rugi, dimana dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok

penjualan dan akan mendapatkan laba kotor. Setelah mendapatkan laba

kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang ada dan ditambahkan pendapatan

lain-lain sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan.

3. Laporan perubahan posisi keuangan (arus kas), dimana aliran arus kas

masuk dan kas keluar perusahaan, yang meliputi berapa jumlah kas yang

diterima, serta pendapatan dan investasi yang didapatkan. Jumlah kas yang

dikeluarkan perusahaan atas pembayaran utang, beban perusahaan serta

pengambilan pribadi/prive.
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), definisi dari laporan keuangan

yaitu dengan menyajikan bagaimana proses laporan keuangan yang pada

umumnya terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, serta laporan lain yang

dapat memprediksi strategi keuangan dalam perusahaan.

Menurut Kasmir (2018), kondisi laporan keuangan perusahaan saat ini

dan masa depan merupakan fungsi dari laporan keuangan. Tujuannya agar kondisi

dalam perusahaan dapat terukur dengan baik. Apakah perusahaan dalam kondisi

sehat ataupun tidak sehat dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Menurut

Gitman (2013) menyatakan bahwa salah satu laporan yang ditunjukan kepada

pemegang saham yaitu laporan keuangan. Pemegang saham dapat menangkap

kondisi selama usaha dijalankan selamat tahun berakhir.

Warren (2014) juga menjelaskan bahwa elemen penting yang ada pada

laporan keuangan terdiri dari (1) laporan neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan

arus kas, dan (4) laporan perubahan ekuitas. Pencatatan sebuah laporan tidak

dapat terpisahkan dari setiap laporan keuangan.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK yang dikeluarkan oleh IAI tujuan dari laporan keuangan

yaitu untuk dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan,

kinerja perusahaan, hingga pada perselisihan posisi keuangan yang dapat

memberikan manfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari

penyusunan laporan keuangan agar perusahaan dapat melakukan pengambilan

keputusan dengan bijak. Dimana informasi yang akan diolah dari perusahaan yaitu

dengan melihat laporan keuangan usaha apakah menunjukkan nilai yang sehat

atau kurang sehat.
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Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menunjukan kondisi

selama dilakukan oleh manajer atas pertanggungjawaban dan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Data laporan keuangan dapat sebagai acuan dalam

membuat keputusan menjual investasi asset dalam perusahaan serta keputusan

dalam hal mengangkat atau mengganti manajemen perusahaan (Suedi, 2012).

Kesimpulan dari laporan keuangan ini dapat digunakan memberikan

gambaran secara umum terkati aktivitas perusahaan serta keuntungan yang

didapatkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Hal ini sangat bermanfaat

bagi pemilik usaha dalam kemajuan bisnis kedepannya.

2.2.1 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan yang

menunjukkan kinerja perusahaan yang telah dilakukan selama operasional

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan berapa omzet

dari penjualan yang telah didapatkan oleh perusahaan selama waktu berjalan.

Jumlah biaya yang dikeluarkan selama operasional perusahaan selama periode

tertentu. Serta pendapatan diluar usaha yang menjadi keuntungan bagi perusahaan

dalam operasional bisnis sehingga laporan laba rugi ini sebagai salah satu laporan

yang penting selama menjalankan usaha guna untuk mendapatkan nilai laba/rugi

yang dicapai.

Irwandi (2018) mengemukakan bahwa elemen laporan laba rugi yaitu :

1. Pendapatan (revenue)

Merupakan arus kas masuk dari suatu penghasilan yang berasal dari

penyerahan barang ataupun jasa yang diakui sebagai suatu pendapatan

perusahaan.
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2. Biaya (expense)

Merupakan arus kas keluar dari pemakaian aktiva yang menyebabkan

penyusutan, serta munculnya kewajiban yang mengakibatkan adanya biaya

pengiriman barang, pembuatan barang yang merupakan kegiatan utama dari

perusahaan.

3. Laba/rugi (profit/loss)

Merupakan laporan atas pendapatan atau kerugian dari ekuitas

perusahaan. Pengukuran laba rugi perusahaan didapatkan dari pendapatan

perusahaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan.

Irwandi (2018) juga mengemukakan bahwa penyajian dalam laporan laba

rugi dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Single Step Model

Merupakan penyajian laporan laba rugi secara sederhana dengan

memisahkan antara pendapatan dan laba dengan biaya kerugian, tanpa dilakukan

pengelompokan atas pendapatan dan biaya. Biasanya format untuk single step

model ini semua yang tergolong pendapatan atau keuntungan berada pada posisi

awal laporan laba rugi, dan biasanya wajib dijumlahkan dan dibuat kelompok

sendiri. Selanjutnya untuk semua kewajiban maupun kerugian berada pada posisi

dibawahnya. Selisih atas pendapatan dan kewajiban merupakan laba/rugi dari

perusahaan. Alasan bagi perusahaan yang menyajikan laporan single step model

ini dikarenakan format yang sederhana dan mudah dibaca.
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2. Multi Step Model

Merupakan penyajian laporan laba rugi yang lebih detail dari pada single

step model. Penyajian laporan dilakukan dalam pengelompokan tertentu sehingga

pengelompokan untuk pendapatan dan biaya disusun dengan berurutan.

Pengelompokan akan pendapatan juga dibedakan atas pendapatan dari bisnis serta

pendapatan yang diluar bisnis. Begitu juga dalam pengelompokan beban usaha

dibedakan atas beban dari bisnis dan beban diluar bisnis. Dapat disimpulkan

bahwa laporan multi step model ini memisahkan transaksi operasi dan transaksi

non-operasi.

2.2.2 Laporan Neraca

Laporan neraca (balance sheet) merupakan laporan keuangan yang

menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dari perusahaan. Jumlah

aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Manfaat dari

laporan neraca ini sebagai alat untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan

dari tahun ke tahun. Likuiditas untuk melakukan kewajiban dengan harta likuid,

serta kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek yang

sebelum jatuh tempo (Ma’ruf, 2017).

McCool (2018) juga mengemukakan bahwa laporan neraca membantu

unuk mengomunikasikan semua informasi tentang bisnis kepada investor,

kreditor, dan pemilik yang tertarik untuk mengetahui nilai dari usaha. Bagian

terpenting dari neraca yaitu ekuitas, dimana ekuitas digunakan untuk mengetahui

berapa nilai perusahaan pada saat tertentu.
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