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PENGANTAR ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

 

3. Alat Analisis 

Untuk melakukan analisis, ada 5 alat analisis yang penting, yaitu :  

a. Analisis Laporan Keuangan Komparatif 

b. Analisis Laporan Keuangan Common Size 

c. Analisis Rasio 

d. Analisis Arus Kas 

e. Penilaian 

 

3.1. Analisis Laporan Keuangan Komparatif 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang ada di laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas 

angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan 

indeks.  

Tabel 1.1 Contoh Perbandingan Angka 

Perkiraan 

(Rp. 000.000) 

2013 2012 
Perubahan 

(Rp) 
% 

Perubahan 

Penjualan 12.238 11.397 841 7,38 

Harga Pokok Penjualan 5.536 5.192 344 6,63 

Laba Kotor 6702 6.205 497 8,01 

Biaya Operasi 4.355 3.921 434 11,07 

Biaya Lainnya (net) 186 69 117 169,57 

Laba Operasi 2.161 2.215 (54) -2,44 

Biaya Bunga 159 136 23 16,91 

Penghasilan sebelum pajak 2.002 2.079 (77) -3,70 

Pajak 648 728 (80) -10,99 

Penghasilan Bersih 1.354 1.351 3 0,22 

 



2 

 

Untuk perbandingan indeks, biasanya dipakai untuk perbandingan dalam jangka 

panjang. Dengan menggunakan satu tahun sebagai dasar (base), maka tahun 

lainnya mengikuti tahun dasar tersebut. Tahun dasar dinilai dengan indeks, 

misalnya 100, maka tahun berikutnya dihitung dengan rumus : 

(Tahun yang dihitung: Tahun Dasar) x 100 

 

Dari data di atas, jika tahun 2012 sebagai tahun dasar, maka untuk 

perbandingan penjualannya : 

 

Tabel 1.2 Perbandingan Penjualan 

Perkiraan 2013 2012 

Penjualan M2.238: 11.397) x 100 = 107.38 100 

Harga Pokok Penjualan (5.536: 5.192) x 100 = 106.63 100 

 

 

3.2. Analisis Laporan Keuangan Common Size 

Análisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos 

lainnya. Untuk analisis laporan laba rugi, penjualan ditetapkan 100% dan untuk 

analisis neraca, total asset ditetapkan 100%. 

 

Tabel 1.3 Analisis Common Size 

Perkiraan 2013 2012 

Penjualan 100,0 100,0 

Harga Pokok Penjualan 45,2 45,6 

Laba Kotor 54,8 54,4 

Biaya Operasi 35,6 34,4 

Biaya Lainnya (net) 1,5 0,6 

Laba Operasi 17,7 19,4 

Biaya Bunga 1,3 1,2 

Penghasilan sebelum pajak 16,4 18,2 

Pajak 5,3 6,4 

Penghasilan Bersih 11,1 11,9 
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3.3. Analisis Rasio 

Dengan rasio-rasio tertentu maka dapat dilihat kondisi perusahaan. Banyak 

rasio yang dipergunakan dalam melakukan anlisis ini, beberapa diantaranya 

adalah: 

1) Rasio likuditas 

2) Gross profit margin 

3) Debt equity rasio 

4) Return on asset 

5) Turn over persediaan 

 

Rasio Likuiditas 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi 

hutangnya yang jatuh tempo kurang dari satu tahun (jangka pendek). Ukuran 

yang sering digunakan untuk rasio likuiditas adalah current rasio dan quick 

rasio. 

Current Rasio yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang 

segera jatuh tempo dengan asset lancarnya. Formulasinya : 

Current Rasio = 
Asset Lancar 

Hutang Jangka Pendek 

 

Quick Rasio adalah alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan membayar 

hutang jangka pendeknya dengan asset yang lebih likuid. Rasio ini sebenarnya 

sama dengan current rasio, namun tidak memperhitungkan persediaan karena 

persediaan merupakan harta lancar yang tidak likuid karena tidak mudah dijual. 

Formulasinya : 

Quick Rasio = 
Asset Lancar – Persediaan 

Hutang Jangka Pendek 

 

Untuk tujuan perpajakan, analisis likuiditas ini dipakai : 

1) Apabila Wajib Pajak mengajukan pengurangan pajak, misalnya Pajak 

Bumi Bangunan, maka bisa dilihat apakah memang Wajib Pajak 
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mengalamai kesulitan likuiditas atau tidak. Jika memang mengalami 

kesulitan likuiditas, maka permohonan pengurangan pajak bisa 

dikabulkan. 

2) Apabila Wajib Pajak minta pengurangan angsuran PPh Pasal 25, maka 

analisis likuiditas bisa sebagai alat untuk mengukur kemampuan Wajib 

Pajak'dalam membayar pajak. Bila Wajib Pajak memang mengalami 

kesulitan likuiditas, maka permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 

25 bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan. 

 

Gross Profit Margin  

Rasio ini merupakan salah satu dari banyak rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Gross profit margin mengukur 

persentase laba yang diperoleh sesudah perusahaan menghasilkan produk. 

Formulasinya : 

Gross Profit Margin = 
Laba Kotor 

Penjualan  
 

Salah satu untuk tujuan perpajakan, gross profit margin dipakai untuk melihat 

kewajaran penjualan produk Wajib Pajak ke pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa (related party). 

 

Debt Equity Rasio 

Merupakan salah satu dari beberapa rasio untuk melihat seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan besarnya hutang, maka besar pula 

biaya bunga dan akan makin kurang kemampuan memberikan deviden. 

Formulasinya : 

Debt Equity Rasio = 
Total Hutang 

Total Equity 

 

Total hutang yang menjadi perhitungan adalah hutang yang dikenakan bunga. 

Untuk tujuan perpajakan, rasio ini dipakai untuk menilai : 
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1) Kewajaran jumlah hutang yang ada pada Wajib Pajak. Jumlah bunga 

yang dibayar atas hutang tersebut bisa saja menjadi deviden 

terselubung. 

2) Kewajaran jumlah modal yang akan melihat apakah telah ada hubungan 

istimewa atau tidak antara Wajib Pajak dengan pihak perusahaan afiliasi. 

 

Return On Asset 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menggunakan 

asset perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam beberapa literatur yang lain, 

rasio ini disebutkan juga dengan Return in Investment. Formulasinya : 

Return on Asset = 
Laba Tersedia untuk Pemegang Saham Umum  

Total Asset 
 

Laba yang dipakai sebagai perhitungan adalah laba bersih setelah pajak dan 

dikurangi dengan bagian laba untuk pemegang saham preferen. 

Untuk tujuan perpajakan, rasio ini untuk melihat apakah ada pemindahan 

(shifting) penghasilan ke pihak lain. 

 

Turnover Persediaan 

Analisis ini merupakan salah satu alat untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan sumber dayanya, yaitu persediaan. Dengan rasio ini, 

maka dapat diketahui seberapa cepat persediaan yang ada dikonversi menjadi 

piutang dagang atau kas. Semakin tinggi rasionya, maka semakin efektif 

perusahaan dalam mendayagunakan sumber dayanya. Formulasinya : 

a. Turnover Persediaan :  

Turnover Persediaan = 
Harga Pokok Penjualan 

Rata – Rata Persediaan 
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Salah satu cara untuk menghitung rata-rata persediaan adalah :  

Rata-rata Persediaan = 
Persediaan Awal + Persediaan Akhir 

2 
 

b. Rata-rata hari Turnover Persediaan :  

Rata-rata hari Turnover Persediaan = 
360 

Turnover Persediaan  

 

Salah satu manfaat analisis persediaan ini untuk tujuan perpajakan adalah 

untuk mengukur kewajaran dalam melaporkan penjualan. 

 

3.4. Analisis Arus Kas 

Analisis ini merupakan alat utama untuk melakukan evaluasi atas sumber dan 

penggunaan dana. Analisis arus kas ini memberikan gambaran yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan 

melakukan alokasi sumber dayanya. Análisis ini juga bisa untuk melakukan 

peramalan arus kas dan merupakan bagian dari analisis likuiditas. 

 

3.5. Penilaian 

Alat ini dilakukan untuk memperkirakan nilai intrinsik dari suatu perusahaan 

atau nilai intrinsik sahamnya. Dasar teori yang digunakan adalah present valué. 

Cara ini merupakan salah satu bagian dari penilaian usaha. Untuk tujuan 

perpajakan, cara ini biasanya digunakan untuk menilai kewajaran dari 

penjualan suatu perusahaan atau saham yang tidak ada nilai pasarnya. 
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Aktiva Lancar 

Aktiva lancar (aset lancar, current asset) adalah aktiva yang berpotensi untuk 

digunakan secara operasional setahun ke depan. Kelompok utama aset lancar 

adalah : 

 Kas (cash) 

 Piutang usaha (account receivable) 

 Persediaan (inventory) 

 Aset lancar lainnya (other current asset) 

Fungsi dasar dari kas adalah alat pembayaran seketika atau saat itu. Sementara 

itu piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit. Memang di antara 

piutang usaha dan kas terdapat surat berharga (marketable securities, short-

term investment). Karena sifatnya lebih dekat dengan kas, maka pada rasio 

yang menggunakan kas sebagai dasar, surat berharga biasanya disatukan 

dengan kas. 

Selain piutang usaha, sebenarnya terdapat piutang yang lain. Karakter yang 

mirip dengan piutang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi 

piutang pendek lainnya ke dalam piutang usaha. Akan tetapi apabila digunakan 

untuk mengukur umur piutang usaha, jumlah keseluruhan piutang bisa 

menghasilkan angka yang berbeda jika dibandingkan dengan rasio yang 

dihitung dari piutang usaha saja. 

Untuk persediaan biasanya tidak ada masalah. Di luar tiga Nategori utama, aset 

lancar yang sifatnya sulit dikelompokkan akan diklasifikasi sebagai aset lancar 

lainnya. Mestinya aset Pancar lainnya kecil, karena bukan aset utama di bagian 



2 

 

aset lancar. Akan menjadi aneh apabila aset lancar lainnya malah mendominasi 

aset lancar. 

 

Utang Jangka Pendek  

Pengukuran likuiditas erat kaitannya dengan utang jangka pendek (utang 

lancar, kewajiban segera, current liabilities). Oleh karena itu sebelum 

menganalisis likuiditas, perlu dikenali terlebih dahulu karakter dari utang lancar. 

Kalau diamati utang lancar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok utama, 

yaitu : 

 Utang tanpa bunga 

 Utang dengan bunga (interest bearing debt) 

Keterlibatan bunga di sini digunakan untuk membedakan apakah utang 

tersebut masuk kategori sebagai utang lancar yang terkait operasional secara 

langsung, atau utang yang semata-mata memang dari pendanaan. 

 

Utang Tanpa Bunga 

Utang tanpa bunga adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional. Utang 

tanpa bunga terdiri dari beberapa jenis utang, antara lain adalah : 

  Utang usaha (accounts payable) 

  Accrual 

  Utang pajak 

  Uang muka atau pendapatan di muka (unearned revenue, deferred 

revenue) 

Utang usaha timbul akibat perusahaan membeli secara kredit kepada pemasok 

(supplier). Tidak ada unsur bunga dalam pinjaman tersebut. Apabila pemasok 

menginginkan perhi-tungan jangka waktu pinjaman sebagai opportunity cost 

(biaya kesempatan), maka dia harus memasukkannya ke dalam harga jual. 

Karakteristik pinjaman ini adalah berulang kali terjadi, karena pemasok 
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berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya berulang 

kali terjadi. 

Pos accrual, misal accrued salary expense (utang gaji) masih terkait dengan 

kegiatan operasional. Utang ini terjadi karena perusahaan sudah 

mempekerjakan karyawannya, tetapi belum membayarnya. Suatu saat 

perusahaan akan membayarnya. 

Utang pajak timbul karena sebagian dari pajak yang terjadi belum dibayar oleh 

perusahaan. Utang terakhir adalah uang muka atau pendapatan di muka. 

Pendapatan di muka adalah uang yang diberikan pelanggan terlebih dahulu 

kepada perusahaan dengan penyerahan barang atau jasa di waktu yang akan 

datang. Jenis utang ini berbeda dengan utang yang lain, karena tidak 

memerlukan pembayaran tunai. 

Dalam kasus tertentu dimana pengukuran likuiditas dilakukan atas dasar 

pembayaran tunai yang akan dilakukan, maka utang ini dapat dikecualikan 

(dikeluarkan) dari utang lancar dalam rangka menghitung rasio likuiditas. 

Walaupun demikian tidak semua analis melakukannya. 

 

Utang dengan Bunga 

Utang dengan bunga terdiri dari : 

  Utang bank jangka pendek, misal kredit modal kerja 

  Utang jangka panjang, misal kredit investasi, yang jatuh tempo (current 

portion)  

Utang dengan bunga dalam perhitungan biaya modal (cost of capital) akan 

dijadikan satu dengan utang berbunga lainnya. Utang ini memang khusus 

semata-mata pendanaan. Sementara utang tanpa bunga adalah utang terkait 

operasional perusahaan. 
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Rasio Likuiditas 

Ketidakmampuan membayar kreditor tepat waktu biasanya akan langsung 

dapat dirasakan oleh kreditor. Sebenarnya kreditor di sini ada dua jenis. 

Pertama adalah kreditor yang berhubungan dengan operasional perusahaan. 

Supplier termasuk dalam kelompok ini. Jenis kreditor kedua adalah bank 

(lembaga keuangan) yang memberikan pinjaman dalam bentuk dana. 

Bank sudah barang tentu berbeda dengan supplier barang. Supplier barang 

mungkin akan menunda pengiriman pasokan barang berikutnya apabila 

tagihannya tidak lancar. Sedangkan pinjaman bank dalam bentuk dana yang 

mempunyai jangka waktu tertentu. Kalaupun perusahaan belum mampu 

membayar kewajibannya, bank dapat mentoleransi dalam bentuk permintaan 

pembayaran bunga saja. 

Sebagai pihak luar, pembaca laporan keuangan tidak bisa memperoleh data 

intern secara langsung. Pembaca hanya memperoleh laporan keuangan. Yang 

kemudian dapat dilakukan adalah mengidentifikasi laporan keuangan, yaitu 

bagian manakah yang dapat digunakan sebagai indikator.  

 

Current Ratio 

Rasio lancar (current ratio) adalah rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh 

aset lancar (aktiva lancar) perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. Aset lancar mempunyai potensi penggunaan setahun ke 

depan dari tanggai neraca. Utang lancar akan memerlukan pembayaran 

maksimum setahun ke depan dari tanggai neraca juga. 

Current Ratio = 
Current Assets 

Current Liabilities 
 

Semakin tinggi rasio ini akan semakin aman bagi kreditor. Angka satu kali (1 X) 

mencerminkan aset lancar sama dengan utang lancar. Jadi masih terlalu mepet, 

walaupun sudah menggambarkan ketersediaan aset yang ada mampu untuk 
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menutup utang lancar. Angka di atas 1,5 X lebih aman untuk digunakan 

sebagai batas bawah. 

Perlu juga disadari bahwa apabila likuiditas adalah semampuan melunasi 

kewajiban dalam jangka pendek. Beberapa catatan tentang rasio lancar, antara 

lain : 

  Apakah aktiva lancar selain kas bisa digunakan untuk melunasi ? 

Jawabannya tentu tidak. Rasio lancar pendekatannya lebih kepada 

coverage (cakupan), yaitu seberapa cukup aset lancar menutup utang 

lancar. 

  Apakah pembayaran kewajiban di waktu yang akan datang akan 

menggunakan kas sekarang atau kas yang akan datang ? Jawabannya 

adalah kas yang akan datang. Kas yang akan datang tidak terdapat di 

neraca. 

Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa ukuran yang digunakan ini adalah 

ukuran akhir tahun. Current ratio sangat popular karena beberapa kelebihan, 

antara lain : 

  Cukup mudah untuk dihitung 

  Cukup intuitif, sehingga mudah untuk dipahami 
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STUDI KASUS 

 

Soal : 

Dalam suatu proyek A dengan kondisi dalam perjanjian disebut  

Nilai Proyek  Rp. 1.200.000.000 

Waktu penyelesaian  6 bulan  

 

Cara pembayaran progres tiap bulan dibayar 1 minggu setelah terima invoice.  

Pekerjaan tersebut berupa struktur baja dengan pekerjaan 50% material, 30% 

produksi dan 20% pemasangan di lapangan.  

 

Proyek tersebut dibayarkan tanpa retensi. 

Apabila saudara sebagai pengendali proyek, gambarkan cash flow dan surplus 

atau defisit di tiap bulannya proyek tersebut dengan asumsi laba kotor 15%. 

 

Jawab :  

* Schedule Penyelesaian Pekerjaan

Bobot

% I II III IV V VI

12,5        12,5        12,5        12,5        

1 Material 50             

10            10            10            

2 Produksi / Fabrikasi 30             

5              5              5              5              

3 Pemasangan / Erection 20             

Total Bobot 100           12,5        22,5        27,5        27,5        5              5              

Akumulasi Bobot 12,5% 35% 62,5% 90,0% 95,0% 100^%

Bulan Ke
No. Item Pekerjaan
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Nilia Proyek :  1.200.000.000 

Laba Kantor :  180.000.000 

Biaya Pokok Proyek :  1.020.000.000  

* Cashflow Proyek :

I II III IV V VII VIII

1 Cash In -                           150.000.000     270.000.000     330.000.000     330.000.000     60.000.000       60.000.000       

2 Cash Out 127.500.000     229.500.000     280.500.000     280.500.000     51.000.000       51.000.000       -                           

3 Surplus / Depisit (127.500.000)   (79.500.000)      (10.500.000)      49.500.000       279.000.000     9.000.000          60.000.000       

No. Uraian
Bulan Ke

 

Total Cash In  :  1.200.000.000 

Total Cash Out :  1.020.000.000 

Total Surplus / Definis :  180.000.000    
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ANALISIS ARUS KAS 

 

URAIAN MATERI DAN CONTOH  

1.  Pendahuluan 

Kas merupakan aset yang paling likuid. Untuk menghitung keuntungan 

dilakukan melalui laporan laba rugi, perhitungannya dengan cara akrual. Untuk 

melihat bagaimana perusahaan dapat menjalankan bisnisnya, perlu dilakukan 

analisis kas. Dari analisis arus kas, bisa dilihat bagaimana perusahaan dapat 

menghasilkan uang dari operasinya, bagaimana perusahaan dapat membeli 

barang dagangan, membayar hutang, membayar deviden, membayar gaj, 

membayar pajak dan lainnya. 

Dengan analisis arus kas, maka bisa diprediksi kemampuan perusahaan untuk 

menjalankan bisnisnya di masa akan datang. Selain itu, untuk tujuan 

perpajakan, dari analisis arus kas bisa diketahui apa saja yang telah dilakukan 

oleh perusahaan. Dengan memahami apa saja yang telah dilakukan, maka bisa 

dilihat kewajiban dan hak perusahaan dalam perpajakan. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan analisis arus kas : 

 Berapa banyak kas yang diperoleh perusahaan dari operasi bisnisnya ?  

 Apa saja pengeluaran yang dilakukan untuk melaksanakan operasi  

bisnisnya ? 

 Bagaimana dapat membayar dividen jika terjadi kerugian ? 

 Darimana sumber kas untuk membayar hutang ? 

 Darimana sumber dana untuk investasi ? 

 Darimana sumber dana untuk membeli mesin-mesin baru ? 
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 Kenapa pertambahan kas lebih rendah dibandingkan penambahan 

penghasilan bersih ? 

 Bagaimana penggunaan kas yang diperoleh dari pinjaman ? 

 

Laporan arus kas memuat darimana kas masuk dan kemana kas digunakan dari 

sisi : 

a. Aktivitas Operasi 

b. Aktivitas Investasi 

c. Aktivitas Pendanaan 

 

Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan laporan laba rugi. 

Selain berhubungan dengan penghasilan dan biaya, laporan ini juga 

menjelaskan arus kas dari pemberian kredit ke pelanggan, penambahan 

persediaan barang dagangan, dan mendapatkan kredit dari supplier. Arus kas 

yang berhubungan dengan Laporan Posisi keuangan mencakup perubahan 

pada piutang dagang, persediaan, pembayaran biaya di muka, hutang dagang 

dan hutang biaya. 

 

Aktivitas investasi menjelaskan bagaimana memperoleh asset selain kas, yaitu 

asset untuk menghasilkan penghasilan bagi perusahaan, seperti bangunan, 

pabrik, mesin, peralatan dan investasi pada surat berharga. Selain itu juga 

memberikan informasi tentang dari mana dana dipinjam. 

 

Aktivitas Pendanaan menjelaskan sumber dana dari pemegang saham, 

pengeluaran dana untuk pemegang saham, dan dana lainnya yang mendukung 

aktifitas bisnis perusahaan. Dalam aktivitas ini juga dijelaskan sumber dana dari 

pinjaman dan pelunasannya termasuk dari obligasi dan pinjaman lainnya.  
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2. Ilusrasi Analisis Arus Kas  

Berikut ilustrasi dalam melakukan analisis arus kas :  

(R.ooo.ooo 

Perkiraan 2013 2013 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi:   

Laba Bersih 401,5 4,4 

Rekonsiliasi:   

Penyusutan dan Amortisasi 208,6 200,9 

Divestasi dan Restrukturisasi -- 339,1 

Pajak Tangguhan 35,5 3,9 

Lainnya 63,2 18,6 

(Kenaikan) Penurunan Piutang Dagang 17,1 (60,4) 

(Kenaikan) Penurunan Persediaan 48,7 10,7 

Perubahan Neto pada asset lancar dan hutang lancar 30,6 (68,8) 

Arus Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Operasi 805,2 448,4 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi:   

Pembelian Asset Tetap (361,1) (387,6) 

Penjualan Asset Tetap 43,2 34,9 

Ambil Alih Unit Usaha (180,1) (41,6) 

Penjualan Unit Usaha 67,4 21,7 

Kenaikan pada Asset Lainnya (57,8) (18,6) 

Perubahan Bersih Pada Investasi Surat Berharga Bersifat Sementara 9,7 3,7 

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi (478,7) (387,5) 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:   

Pinjaman Jangka Panjang 402,8 12,6 

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang (129,9) (22,5) 

Kenaikan (Penurunan) Pinjaman jangka Pendek (137,9) (2,7) 

Pinjaman Jangka Pendek Lainnya 117,3 153,7 

Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek Lainnya (206,4) (89,8) 

Pembayaran Deviden (137,5) (124,3) 

Pembelian Saham Treasury (175,6) (41,1) 

Penerbitan Saham Treasury 47,7 12,4 

Lainnya - Bersih (0,1) (0,1) 

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan (219,6) (101,8) 
   

Pengaruh Perubahan Nilai Kurs terhadap kas dan setara kas (8,7) 0,7 

   

Perubahan bersih terhadap kenaikan (penurunan) kas dan setara kas 98,2 (40,2) 

Kas dan Setara Kas Awai Tahun 80,7 120,9 

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 178,9 80,7 
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Analisis yang bisa dilakukan sebagai dasar untuk penggalian pajak lebih lanjut 

antara lain : 

- Apakah sudah dilakukan rekonsiliasi atas alokasi beban penyusutan ? 

- Bagaimana perlakuan perpajakan atas aktivitas restrukturisasi ? 

- Atas divestasi, ada pengalihan asset, apakah atas pengalihan asset tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan pajak yang ada? Seperti memakai harga 

pasar yang wajar. 

- Apakah atas pengalihan asset yang terjadi antara pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa atau tidak ? 

- Apakah atas divestasi bisnis tersebut karena perusahaan mengalami 

kerugian atau keuntungan ? Ini berhubungan dengan kewajaran harga 

jualnya. 

- Apakah atas restrukturisasi tersebut dilakukan dalam satu tahun atau 

beberapa tahun ? 

- Atas restrukturisasi, apakah ada memakai tenaga ahli? Bagaimana 

witholding tax yang timbul dari restrukturisasi tersebut? 

- Bagaimana pembebanan atas biaya yang terjadi dari restrukturisasi? 

Dibebankan sekaligus atau diamortisasi ? 

- Dari pajak tangguhan, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana rekonsiliasi fiskal 

yang dilakukan. 

- Dari Piutang Dagang, bagaimana kebijakan perusahaan dalam melakukan 

penjualan kredit ? Apakah ada kebijakan diskon ? 

- Bagaimana efektifitas dalam mengatur jumlah persediaan minimal? Ini 

berhubungan dengan turnover persediaan. 

- Bagaimana perubahan asset lancar lainnya? Apakah berpengaruh terhadap 

kenaikan penjualan ? 

- Terjadi konsistensi pembelian asset tetap, apakah ada rencana untuk 

ekspansi? Apakah ada rencana untuk modernisasi mesin? 
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- Bagaimana aspek pajak atas asset yang dijual, seperti capital gain dan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

- Ada aktivitas membeli unit bisnis lain, darimana dananya ? Apa aspek 

pajaknya? Apa ada memakai tenaga ahli ? Apa unit bisnis ini satu industri 

dengan bisnis yang ada sekarang atau berbeda ? 

- Penambahan asset lainnya, apakah berhubungan dengan bisnis inti 

perusahaan atau tidak ? Apakah pembelian impor atau lokal ? Apakah ada 

hubungan istimewa antara perusahaan dengan penjualnya ? 

- Perusahaan melakukan investasi yang bersifat sementara, perlu diteliti lebih 

lanjut mengenai sumber dananya. 

- Perusahaan melakukan pinjaman, tapi ada dana yang dipakai untuk 

investasi yang tidak berhubungan dengan bisnis perusahaan. Mengapa ? 

- Atas pinjaman yang dilakukan, perlu diteliti persyaratannya seperti tingkat 

suku bunga, diskonto atau premium yang ada, saat dan cara pembayaran, 

jangka waktu pelunasan dan lainnya. Perlu diteliti aspek perpajakan 

mengenai kewajaran pinjaman yang dilakukan, tingkat suku bunga, saat 

jatuh tempo pembayaran bunga, saat terhutang pajak, pemotongan pajak, 

penyetoran pajak dan pelaporan pajak. 

- Apakah antara peminjam dengan perusahaan ada hubungan istimewa atau 

tidak ? 

- Bagaimana aspek perpajakan atas deviden yang dibagikan ? 

- Bagaimana penilaian atas saham treasury ? Apakah ada deviden terselubung 

dari pembelian saham treasury  ? 

- Siapa pembeli saham treasury yang dijual kembali ? Apakah yang membeli 

saham treasury pemegang saham yang lama ? Berapa nilai dari penjualan 

saham treasury ? Apakah ada deviden terselubung dari penjualan saham 

treasury ? 
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- Perusaahaan mempunyai akun dalam mata uang asing, kenapa ? Apakah 

ada pinjaman dalam mata uang asing ? Apakah ada kas dalam mata           

uang asing ? Bagaimana aspek perpajakan atas mata uang asing               

ini ? 

- Terjadi penambahan hutang yang cukup besar, apakah ini berpengaruh 

terhadap peningkatan penjualan ? Bagaimana pengaruhnya di masa akan 

datang terhadap pembayaran bunganya ? 
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ANALISIS PROFITABILITAS 

 

1.  Pendahuluan 

Tujuan dari dilakukan analisis laporan keuangan antara lain untuk mengetahui 

risiko dan tingkat keuntungan (return). Tingkat keuntungan atas investasi 

dianalisis dengan melihat seberapa besar sumber dana yang berasal dari modal 

sendiri dan yang berasal dari pinjaman (hutang). Pada pembelajaran ini, akan 

dibahas bagaimana mengukur return terhadap investasi. 

Return terhadap investasi (return on invested capital) dapat digunakan untuk 

mengukur banyak hal, terutama atas efektivitas manajemen, tingkat 

profitabilitas, dan perencanaan dan pengawasan. 

 

Efektivitas Manajemen 

Manajemen bertanggung jawab terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Untuk 

mengukur efektivitas manajemen ini, alat yang utama antara lain skill 

(keahlian), kemampuan daya inovasi, kepintaran, dan motivasi manajemen. 

Selain itu, dilihat juga bagaimana manajemen memperoleh pendanaan, 

melakukan investasi, membuat keputusan strategis dan operasional, membuat 

perencanaan dan melaksanakan rencana yang telah dibuat. 

 

Tingkat Profitabilitas 

Salah satu alat untuk mengukur tingkat profitabilitas ini adalah return dari 

modal yang diinvestasikan (return on invested capital). Alat pengukur ini 

menggunakan komponen atau akun yang ada di Laporan Laba Rugi dan 

Laporan Posisi Keuangan. 
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Perencanaan dan Pengawasan 

Alat analisis return on invested capital merupakan salah satu alat untuk 

melakukan perencanaan, anggaran, koordinasi, evaluasi dan pengawasan 

aktivitas bisnis. Alat analisis ini bisa dilakukan per segmen usaha, devisi, 

proyek, lini produksi dan lainnya. Alat ini merupakan tolak ukur untuk melihat 

kinerja masing-masing manajer. 

 

2. Komponen Return on Invested Capital 

Rumusan untuk menghitung rasio ini adalah : 

 

 

 

Dalam analisis yang dilakukan, banyak ragam dan interprestasi yang bisa 

digunakan. Pemakaian rumusan ini tergantung manfaat dan kegunaan yang 

ingin dicapai. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan pengertian income 

dan invested capital. 

 

Asset Operasi Bersih 

Untuk mengetahui mengenai kinerja perusahaan, nilai yang dipakai adalah 

income yang hanya berasal dari operasi bisnis perusahaan dan asset yang 

benar-benar digunakan untuk operasi bisnis perusahaan. Jika perusahaan 

mempunyai kelebihan kas dan digunakan untuk investasi lain, seperti deposito 

atau surat berharga, maka nilai asset ini tidak digunakan untuk perhitungan. 

Demikian juga dengan penghasilan lain-lain yang diperoleh. 

Akun yang berhubungan dengan income dari operasi antara lain penjualan, 

harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Dari segi 

invested capital, bisa dilihat dari neraca. Asset yang bisa digunakan sebagai alat 

Income  

Invested Capital 
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ukur antara lain piutang dagang, persediaan, asset tetap, hutang dagang, 

hutang biaya dan lainnya. 

Pendapatan bunga dan beban bunga dalam penghitungan Return on Invested 

Capital ini tidak diperhitungkan. 

Salah satu rumusan yang bisa dipakai untuk analisis return dengan pendekatan 

asset operasi bersih (Return on Net Operating Asset = RNOA) : 

 

 

 

Net operating asset diperoleh dengan rumus : 

 

 

 

3. Analisis Return on Net Operating Asset (RNOA) 

Dari rumusan RNOA di atas, dapat di breakdown dengan penjualan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Dari turunan persamaan ini, dapat diketahui efektivitas mendapatkan 

penghasilan dari kegiatan operasi. 

Untuk tujuan perpajakan, analisis ini bisa dipakai sebagai alat analisis untuk 

melihat apakah ada kemungkinan perusahaan sengaja memperkecil 

penghasilan kena pajak dengan memperbesar beban bunga. 

Untuk jelasnya, akan diilustrasikan sebagai berikut : 

RNOA = 
Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Average Net Operating Asset (NOA) 
 

NOA = Net Financial Obligation (NFO) + Stockholder’s equity (SE) 

RNOA = Net Operating Profit Margin x Net Operating Asset Turnover 

NOPAT 
= 

NOPAT 
x 

Sales 

Average NOA Sales Average NOA 
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   Tabel  3.1 Laporan Laba Rugi (Rp 000) 

Perkiraan Tahun 1 Tahun 2 

Penjualan 1.636.298 1.782.254 

Harga Pokok Penjualan dan Biaya 
Operasi 

1.473.293 1.598.679 

Laba Operasi 163.005 183.575 

Biaya Bunga 21.825 20.843 

Laba Sebelum Pajak 141.180 162.732 

Beban Pajak 52.237 58.584 

Penghasilan Bersih 88.943 104.148 

 

  Tabel  3.2 Laporan Posisi Keuangan (Rp 000) 

Perkiraan Tahun 1 Tahun 2 

Asset: 
  

Kas 115.397 71.546 

Surat Berharga 38.008 43.854 

Piutang Dagang 177.538 182.859 

Persediaan 204.362 256.838 

Total Asset Lancar 535.305 555.097 

Investasi Pada Perusahaan Afiliasi 33.728 62.390 

Surat Berharga 5.931 56.997 

Harta Berwujud 1.539.221 1.633.458 

Goodwill 6550 6.550 

Total Asset Tetap 1.585.430 1.759.395 

Total Asset 2.120.735 2.314.492 

Hutang: 
  

Hutang Wesel 7.850 13.734 

Hutang Dagang 138.662 155.482 

Hutang Pajak 24.370 13.256 

Hutang Jk Panjang Jatuh Tempo 30.440 33.822 

Total Hutang Jk Pendek 201.322 216.294 

Hutang Jk Panjang 507.329 473.507 

Hutang Pensiun 743.779 852.237 

Total Hutang Jk Panjang 1.251.108 1.325.744 

Modal: 
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Perkiraan Tahun 1 Tahun 2 

Saham 413.783 413.783 

Agio Saham 19.208 19.208 

Laba Ditahan 436.752 540.901 

Saham Treasury (201.438) (201.438) 

Todal Modal 668.305 772.454 

Total Hutang dan Modal 2.120.735 2.314.492 

 

Dari tabel di atas, pertama-tama yang harus diketahui adalah, apa saja yang 

mejadi Operating Asset untuk menjadi perhitungan Return on Net Operating 

Asset (RNOA). Net Operating Asset adalah sebagaimana daiam tabel 3.3. 

 

    Tabel 3.3 Net Operating Asset 

Perkiraan Tahun 1 Tahun 2 

Kas 115.397 71.546 

Piutang Dagang 177.538 182.859 

Persediaan 204.362 256.838 

Investasi Pada Perusahaan Afiliasi 33.728 62.390 

Harta Berwujud 1.539.221 1.633.458 

Goodwill 6550 6.550 

Hutang Dagang (138.662) (155.482) 

Hutang Pajak (24.370) (13.256) 

Hutang Pensiun (743.779) (852.237) 

Net Operating Asset 1.169.985 1.192.666 

 

Maka Rata-rata Net Operating Asset (NOA) : 

 

 

 

Kemudian, dicari NOPAT (Net Operating Profit After Tax). Rumus untuk mencari 

NOPAT :  

1.181.325,5 = 
1.169.985 + 1.192.666 

2 
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Pertama, dicari dulu berapa efektif tax rate-nya dengan rumus : 

 

 

Tabel  3.4 Tarif Pajak Eektif dan NOPAT 

Tarif Pajak Efektif NOPAT 

Tahun 1 52.237/141.180 = 37% 163.005 x(1 -37%) = 102.693 

Tahun 2 58.584/162.732 = 36% 183.575 x (1 -36%) = 117.488 

 

RNOA tahun ke 2 : 

RNOA  =  NOPAT / Rata-rata NOA  

  117.488/1.181.325,5  

  9,95% 

Jika hanya membandingkan laba setelah pajak dengan total aset, maka return 

on assetnya (ROA) untuk tahun 2 : 

Rata-rata Aset  =  (2.120.735 + 2.314.492) : 2 

   2.217.613,5 

ROA = 104.148 / 2.217.613,5 = 4,69% 

Dengan analisis diatas, bisa dilihat bahwa sebenarnya manajemen bisa 

mendapatkan return dari operating net operating asset (RNOA) lebih tinggi dari 

Return on asset (ROA). Analisis yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk 

kepentingan pajak antara lain : 

- Apakah ada hubungan istimewa atau afiliasi dengan pemberi pinjaman ? 

- Apakah pinjaman yang diterima berpengaruh terhadap peningkatan 

penjualan ? 

- Lakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis 

NOPAT = (Sales - Operating Expenses) x (1 – [Tax Expenses/Pretax Profit]) 

Tarif Pajak Efektif = 
Beban Pajak 

Laba Sebelum Pajak 
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ANALISIS KREDIT / RISIKO 

 

1.  Pendahuluan 

Salah satu analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui likuiditas suatu 

perusahaan adalah analisis kredit. Untuk tujuan perpajakan, analisis ini berguna 

apabila Wajib Pajak mengatakan kesulitan keuangan, sehingga Wajib Pajak 

meminta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembebasan dari 

pemotongan atau pemungutan pajak, dan pengurangan atau pembebasan 

angsuran pajak (PPh Pasal 25). 

Pada umumnya, perusahaan melakukan aktivitas bisnis untuk tujuan 

menghasilkan kas (uang tunai). Uang tunai ini akan dipergunakan untuk 

pengeluaran seperti pembelian barang dagangan, gaji pegawai dan biaya 

lainnya. Kas yang masuk (cash inflow) berasal dari penjualan dan kas keluar 

(cash outflow) untuk operasi perusahaan. Untuk mengetahui kemampuan 

likuiditas perusahaan ini, dapat digunakan beberapa analisa, seperti 

kemampuan mengelola kas dan indikator likuiditas lainnya. 

Alat analisis yang sering digunakan adalah analisa modal kerja (Working 

Capital), rasio likuiditas (Current Ratio) dan Quick Ratio. Analisis dengan alat ini 

mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah sumberdata untuk 

dilakukan analisis adalah data pada satu saat atau tangggal tertentu. 

Penggunaan data ini bisa diatur atau direkayasa oleh manajemen. Alat analisis 

ini kurang bisa melihat bagaimana proses bisnis perusahaan selama satu 

periode tertentu. 

Beberapa alat analisis yang bisa digunakan untuk analisa kredit antara lain : 

 Perputaran piutang dagang (Account Receivables Turnover) 



2 

 

 Perputaran persediaan barang dagangan (Inventory Turnover) 

 Analisis hutang lancar/ jangka pendek (Current Liabilities) 

Ketiga alat analisis diatas merupakan pelengkap dari alat analisis likuiditas dan 

modal kerja. 

 

2.  Piutang Dagang 

Analisis terhadap piutang dagang dilakukan untuk menilai kualitas dan likuiditas 

piutang dagang tersebut. Kualitas piutang dagang dinilai dari kemungkinan 

terjadinya kerugian karena tidak tertagihnya piutang dagang. Berdasarkan 

pengalaman pelaku usaha, semakin lama umur piutang dagang, maka semakin 

besar peluang piutang dagang tersebut tidak tertagih. Dengan demikian, 

semakin besar potensi kerugiannya. 

Analisis likuiditas piutang dagang adalah atas jangka waktu penagihan piutang 

tersebut. Jangka waktu ini dihitung dengan rumus tertentu. Kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan data tahun sebelumnya dan rata-rata dalam industri 

tersebut. 

Rumus untuk mengetahui likuiditas ini adalah dengan menghitung perputaran 

piutang dagang (Account Receivable Turnover). Setelah didapat turnover-nya, 

maka dihitung berapa lama piutang dagang tersebut dapat menjadi kas atau 

uang tunai. 

Rumus untuk menghitung perputaran piutang dagang adalah : 

 

 

Dengan mengambil data dari Pembelajaran 3, maka perputaran piutang 

dagangnya adalah (asumsi semua penjualan dilakukan secara kredit) : 

 

 

Perputaran Piutang Dagang  = 
Penjualan Kredit Bersih 

Rata-rata Piutang Dagang 
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Dan rata-rata jumlah hari piutang dagang tertagih adalah : 

 

  

 

Piutang dagang menjadi kas membutuhkan 37 hari. Kemudian dianalisa lebih 

lanjut atas rata-rata jumlah tertagihnya piutang dagang dengan tahun 

sebelumnya dan perusahaan sejenis atau di industri dimana perusahaan 

beroperasi akan diketahui kondisinya. Kondisi yang mungkin terjadi antara lain : 

 Lemahnya usaha manajemen untuk melakukan penagihan 

 Adanya keterlambatan pembayaran oleh pelanggan 

 Pelanggan mengalami kesulitan keuangan 

Jika masalah yang terjadi karena lemahnya usaha manajemen dalam 

melakukan penagihan terjadi, maka tindakan manajemen harus diperbaiki. 

 

3. Persediaan 

Untuk mendapatkan penjualan yang optimum, perusahaan harus menyediakan 

persediaan barang dagangan yang cukup. Pada beberapa perusahaan, ada 

kebijakan untuk menjaga jumlah persediaan pada jumlah tertentu. Dalam 

banyak kasus, jumlah persediaan yang sedikit akan mengurangi kesempatan 

untuk mendapatkan optimum penjualan. Jumlah persediaan yang berlebihan 

akan menambah biaya, seperti biaya gudang dan asuransi. 

Oleh karena itu, menganalisis persediaan dapat dilakukan terhadap kualitas dan 

likuiditasnya. Untuk mengetahui perputaran persediaan dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

 

 

9,89 = 
1.782.254 

(177.538 + 182.859) : 2 
 

36,4 = 
360 

9,89 
 

Turnover Persediaan = 
Harga Pokok Penjualan 

Rata-Rata Persediaan 
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Dengan mengambil data pada Pembelajaran 3, maka perputaran persediaan, 

misalkan Harga Pokok Persediaan Rp. 1.069.778, adalah : 

 

 

Rata-rata hari persediaan terjual dalam 1 tahun : 

  

 

Dari contoh di atas, persediaan yang ada bisa terjual dalam jangka lebih kurang 

selama 78 hari. 

Kualitas persediaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan dan menjual persediaan. 

Perputaran persediaan yang telah dianalisis, dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Apabila terjadi penurunan perputaran persediaan, maka ada 

kemungkinan : 

 Persediaan sudah usang 

 Permintaan menurun Persediaan tidak terjual 

Analisis yang bisa dilakukan lebih lanjut antara lain : 

  Apa yang telah dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penurunan 

perputaran ini ? 

  Bagaimana komitmen yang ada dalam kontrak penjualan ? 

  Bagaimana dengan harga jual barang ? 

  Apa ada kemungkinan terjadi kekurangan persediaan ? 

Berdasarkan ilustrasi di atas, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kas mulai dari membeli persediaan barang dagangan, adalah    

37 + 78 = 115 hari. 

 

4,64 = 
1.069.778 

230.600 
 

77,6 = 
360 

4,64 
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4. Hutang Jangka Pendek (Current Liabilities) 

Apabila melakukan analisis dengan analisis modal kerja (working Capital) untuk 

melihat likuiditas, maka diasumsikan bahwa hutang jangka pendek harus 

dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Dalam kenyataannya, hutang jangka 

pendek tersebut tidak harus dilunasi semuanya. Misalkan, hutang dagang akan 

selalu ada di laporan posisi keuangan. Dalam kenyataannya, apabila semakin 

besar penjualan, maka jumlah hutang dagang akan semakin besar. 

Oleh karena itu, analisis hutang jangka pendek yang dilakukan adalah atas 

kualitasnya. Kualitas hutang jangka pendek adalah untuk mengetahui apakah 

hutang tersebut memang harus dibayar segera atau tidak. Analisis yang 

dilakukan adalah dengan melihat urgensinya. Misalnya analisis terhadap hutang 

pajak. Hutang pajak yang terlambat dibayar akan dikenakan sanksi sesuai 

peraturan perpajakan. Dengan pertimbangan biaya dan risiko yang ada, maka 

hutang pajak harus segera dilunasi apabila telah jatuh tempo. 

Analisis terhadap hutang dagang dilakukan dengan melihat bagaimana 

hubungan perusahaan dengan supplier. Apabila hubungan yang terjadi sudah 

cukup lama dan terjalin dengan baik, maka akan ada toleransi untuk menunda 

pembayaran hutang dagang. Penundaan ini dapat dilakukan dengan negosiasi. 




