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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1   Laporan Keuangan  

  Menurut (Maith, 2013) Laporan keuangan merupakan salah satu 

informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan 

perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai 

perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang 

akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

  Dalam buku (Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., 2004) laporan 

keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan 

tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan 

keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain 

yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.  

  Berdasarkan (IAI, 2018) PSAK No.1 Laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan 

keuangan lengkap terdiri dari : 

1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode  

2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu 

periode 
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3) Laporan perubahan ekuitas selama periode  

4) Laporan arus kas selama periode 

5) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 

6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya 

7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.  

 

Laporan keuangan akan menjadi lebih memiliki nilai manfaat bila di 

gunakan sebagai alat pengambilan keputusan di perusahaan. Laporan 

keuangan tersebut yang nantinya dapat diprediksi dan menjadi solusi 

dimasa mendatang. Solusi yang dimaksud adalah bentuk strategi untuk 

digunakan dalam pencapaian tujuan yang lebih maksimal lagi. Bila 

pencapaian ini menjadi maksimal dan memperoleh nilai kualitas baik, 

tak heran investor akan tertarik terhadap perusahaan.  

 

2.1.1.1  Tujuan Laporan Keuangan 

     Tujuan laporan keuangan menurut (IAI, 2015:3) standar akuntansi 

no. 1 sebagai berikut: 

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama 

oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

4) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode.  

5) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 
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6) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan 

netto dari kekayaan sebagai hasil dari aktiva usaha. 

2.1.1.2  Susunan Laporan Keuangan 

 Berikut merupakan susunan laporan keuangan menurut (Prof. Dr. Zaki 

Baridwan, M.Sc., 2004) :  

1) Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan keadaan 

keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu keadaan keuangan 

ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki disebut aktiva 

dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva atau dengan 

kata lain, aktiva adalah investasi didalam perusahaan dan pasiva 

merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk investasi 

tersebut. Oleh karena itu dapat dilihat dalam neraca bahwa jumlah 

aktiva akan sama besar dengan jumlah pasiva, dimana pasiva 

terdiri dari dua golongan kewajiban yaitu kewajiban kepada pihak 

luar yang disebut utang dan kewajiban terhadap pemilik 

perusahaan yang disebut modal. Utang adalah pengorbanan 

manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang 

yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari 

suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva 

atau memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa datang 

sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Ekuitas 

adalah hak milik sisa (residual interest) dalam aktiva suatu badan 

usahanyang tersisa sesudah dikurangi utang. 

2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan 

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit untuk suatu 

periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan 

laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan 

juga merupakan tali penghubung dua neraca yang berurutan. 

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu 

badan usaha atau pelunasan utangnya selama suatu periode yang 
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berasal dari penyerahan atau pembuatan barang dan jasa. Biaya 

adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya 

utang selama suatu periode. Penghasilan adalah selisih 

penghasilan-penghasilan sesudah dikurangi biaya-biaya. Bila 

pendapatan lebih kecil daripada biaya, selisihnya sering disebut 

rugi. Laba adlah kenaikan modal yang berasal dari transaksi 

sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dan semua kejadian 

lain mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang 

timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi dari pemilik. Rugi 

adalah penurunan modal dari transaksi yang terjadi selama suatu 

periode yang timbul dari biaya (expense) 

3) Laporan Perubahan Modal 

Di samping penyusunan neraca dan laporan laba rugi, pada akhir 

periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang 

menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. 

Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya 

ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode, ditambah dengan laba 

seperti yang tercantum di dalam laporan perhitungan laba rugi dan 

dikurangi dengan dividen yang diumumkan selama periode yang 

bersangkutan. 

4) Laporan Arus Kas 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar dan setara kas. Kas 

meliputi uang tunai (cash on hand) dan rekening giro, sedang setara 

kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, 

berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas 

dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai 

yang signifikan. Tujuan laporan arus kas adalah untuk menyajikan 

informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan selama suatu periode. 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

2.1.2    Analisis Laporan Keuangan 
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 Pengertian analisis laporan keuangan menurut Prastowo dan Rifka, 

(2010) sebagai berikut : Analisis laporan keuangan merupakan suatu 

proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam komponen-

komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing 

komponen tersebut menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan 

keuangan itu sendiri. Analisis laporan keuangan dijelaskan pula oleh 

(Munawir, 2007) sebagai berikut : Analisis laporan keuangan adalah 

laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan bersangkutan. 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan analisis laporan 

keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari 

bidang analisis bisnis yang lebih luas. Namun analisis laporan keuangan 

merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan 

evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan pengambilan 

keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini meluas sampai ekuitas dan 

penilaian utang, penilaian risiko kredit, prediksi laba, pengujian audit, 

negosiasi kompensasi, dan keputusan bisnis lain yang tak terhitung 

jumlahnya. Analisis bisnis membantu dalam membuat keputusan 

berdasarkan informasi dengan membantu struktur tugas keputusan 

melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta 

posisi dan kinerja keuangannya.  

Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan sangat penting adanya 

yaitu untuk : 

1) Manajer, analisis laporan keuangan dapat memberikan manajer 

petunjuk untuk perubahan strategis dalam aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. Manajer juga menganalisis bisnis dan 

laporan keuangan dari perusahaan pesaing untuk mengevaluasi 

profitabilitas dan risiko pesaing.  

2) Merger, akuisisi, dan divestasi, analisis bisnis ini dilakukan ketika 

perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, 
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divestasi dan spin-off. Bankir investasi perlu mengidentifikasi 

target potensial dan menentukan nilainya, dan analisis efek perlu 

menentukan apakah dan berapa banyak nilai tambahan yang 

diciptakan melalui merger bagi perusahaan pengakuisisi maupun 

perusahaan target. 

3) Manajemen Keuangan, manajer harus mengevaluasi dampak 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Analisis bisnis membantu manajer untuk menilai 

dampak keputusan pendanaan terhadap profitabilitas masa depan 

dan risikonya.  

4) Direktur, Oleh karena perwakilan terpilih dari pemegang saham, 

maka direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan 

pemegang saham dengan pengawasan aktivitas perusahaan yang 

cermat. Analisis bisnis maupun analisis laporan keuangan 

keduanya membantu direktur dalam memenuhi tanggung jawab 

pengawasan. 

5) Regulator, Internal Revenue Service  IRS menggunakan alat 

analisis laporan keuangan untuk mengaudit pengembalian pajak 

dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan.  

6) Serikat Pekerja, teknik analisis laporan keuangan sangat berguna 

bagi serikat pekerja dalam melakukan negosiasi perundingan 

bersama. 

7) Pelanggan, teknik analisis digunakan untuk menentukan 

profitabilitas (atau daya tahan) dari pemasok bersamaan dengan 

estimasi laba pemasok dari transaksi mereka yang saling 

menguntungkan. 

 

 

 

 

2.1.3     Komponen Analisis Bisnis 
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     Dalam bisnis diperlukan analisis yang mampu membantu 

perusahaan dalam evaluasi dan mengetahui perkembangan kinerja 

perusahaan, maka dari itu diperlukan kegiatan analisis. Berikut adalah 

komponen-komponen analisis dalam bisnis : 

1) Analisis Akuntansi  

Analisis akuntansi (Accounting Analysis) adalah proses evaluasi 

sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas 

ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempelajari transaksi dan 

kejadian perusahaan, menilai dampak kebijakan akuntansinya pada 

laporan keuangan, dan menyesuaikan laporan keuangan tersebut 

agar mencerminkan kondisi ekonomi yang mendasarinya dan lebih 

dapat menerima untuk analisis. Laporan keuangan merupakan 

sumber informasi utama untuk analisis keuangan. Ini berarti 

kualitas analisis keuangan tergantung pada keandalan laporan 

keuangan yang pada akhirnya tergantung pada kualitas analisis 

akuntansi. Analisis akuntansi terutama penting untuk analisis 

komparatif. Prinsip akuntansi diatur pada standar akuntansi yang 

sudah ditetapkan. Kebanyakan standar akuntansi berkembang 

sebagai bagian dari proses politik untuk memenuhi kebutuhan 

berbagai pihak dna kadang kala terjadi benturan kepentingan. Oleh 

karena itu standar akuntansi terkadang gagal untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. Faktor lain yang berpotensi menghambat 

keandalan laporan keuangan adalah kesalahan dari estimasi 

akuntansi yang dapat menghasilkan informasi tidak lengkap atau 

tidak tepat.  

Keterbatasan akuntansi ini mempengaruhi kegunaan laporan 

keuangan dan dapat menghasilkan setidaknya dua masalah dalam 

analisis. Pertama masalah komparabilitas muncul ketika 

perusahaan mengubah akuntansinya dari waktu ke waktu yang 

menimbulkan kesulitan komparabilitas temporal. Kedua yaitu 

kebijaksanaan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat 

mendistorsi informasi laporan keuangan. Distorsi akuntansi adalah 
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penyimpangan informasi akuntansi dari ekonomi yang 

mendasarinya. Distorsi ini setidaknya terjadi dalam tiga bentuk 

yaitu: 

1) Estimasi manajerial dapat dihadapkan pada benar-benar terjadi 

kesalahan (honest error) atau kelalaian dalam mencantumkan 

(omission). Kesalahan estimasi ini merupakan penyebab utama 

distorsi akuntansi. 

2) Manajer dapat menggunakan kebijaksanaannya dalam 

akuntansi untuk memanipulasi atau melakukan window 

dressing laporan keuangan. Manajemen laba ini dapat 

menyebabkan distorsi akuntansi.  

3) Standar akuntansi dapat menimbulkan distorsi akuntansi dari 

kegagalan dalam menangkap realitas ekonomi. Ketiga jenis 

distorsi akuntansi ini menciptakan resiko akuntansi dalam 

analisis laporan keuangan. Resiko akuntansi (risk accounting) 

adalah ketidakpastian dalam analisis laporan keuangan akibat 

distorsi akuntansi. 

Tujuan utama analisis akuntansi adalah untuk mengevaluasi dan 

mengurangi resiko akuntansi dan untuk meningkatkan kandungan 

ekonomi dari laporan keuangan, termasuk komparabilitasnya. 

Analisis akuntansi meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau 

secara lebih luas kualitas akuntansinya. Evaluasi terhadap kualitas 

laba memerlukan analisis factor-faktor, seperti bisnis perusahaan, 

kebijakan akuntansinya, kuantitas, dan kualitas informasi yang 

diungkapkan, kinerja dan reputasi manajemen, serta peluang dan 

insentif untuk manajemen laba. Analisis akuntansi juga meliputi 

evaluasi persistensi laba, terkadang disebut sebagai sustainable 

earning power.  

 

 

 

2) Analisis Keuangan 
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     Analisis keuangan (financial analysis) adalah penggunaan 

laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja 

keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan 

dimasa depan. Analisis keuangan terdiri dari tiga bidang utama: 

1) Analisis Profitabilitas (Profitability Analysis) merupakan 

evaluasi terhadap imbal hasil atas investasi perusahaan. 

Analisis ini memfokuskan pada sumber daya perusahaan dan 

tingkat laba serta melibatkan identifikasi dan pengukuran 

dampak berbagai pemicu profitabilitas. Analisis ini juga 

meliputi evaluasi dua sumber utama profitabilitas-margin 

(porsi penjualan yang tidak dikompensasi dengan biaya) dan 

perputaran (penggunaan modal), analisis profitabilitas juga 

memfokuskan pada alasan untuk perubahan profitabilitas 

dan keberlanjutan laba.  

2) Analisis Resiko (Risk Analysis) adalah evaluasi mengenai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. 

Analisis resiko melibatkan penilaian solvabilitas dan 

likuiditas perusahaan bersamaan dengan variable labanya. 

Analisis resiko tetap penting untuk analisis ekuitas, baik 

untuk evaluasi keandalan dan keberlanjutan kinerja 

perusahaan serta untuk mengestimasi biaya modal 

perusahaan.  

3) Analisis Arus Kas adalah evaluasi bagaimana perusahaan 

memperoleh dan menggunakan dananya. Analisis ini 

memberikan pemahaman mengenai implikasi pendanaan 

perushaan di masa depan.  

3) Analisis Prospektif 

     Analisis prospektif (prospective analysis) adalah prakiraan 

payoffs dimasa depan biasanya laba, arus kas, atau keduanya. 

Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, analisis keuangan, 

dan analisis lingkungan serta strategi bisnis. Keluaran atau 

output dari analisis prospektif adalah seperangkat payoffs masa 
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depan yang diharapkan digunakan untuk mengestimasi nilai 

perusahaan. Sementara alat kuantitatif membantu peningkatan 

akurasi prakiraan, analisis prospektif tetap merupakan proses 

yang relative subjektif.  

 Analisis laporan keuangan merupakan kumpulan proses analitis 

yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Proses yang terpisah ini 

membagi ikatan yang sama dalam hal mereka menggunakan informasi 

laporan keuangan, dengan berbagai tingkatan, untuk tujuan analisis. 

Sementara laporan keuangan memang mengandung informasi 

mengenai rencana bisnis perusahaan, analisis lingkungan dan strategi 

bisnis perusahaan kadang dilihat di luar analisis laporan keuangan 

konvensional. Selain itu, analisis prospektif menekan untuk masuk 

kedalam analisis laporan keuangan konvensional. Oleh karena itu, 

analisis laporan keuangan harus dipandang sebagai bagian penting dan 

integral dari analisis bisnis dan seluruh komponen analisisnya. 

2.1.4     Kinerja Keuangan Perusahaan 

     Kinerja keuangan adalah suatu hasil dari kegiatan yang dilakukan 

perusahaan terutama dalam departemen keuangan mengenai 

pencapaian hasil keuangan perusahaan yang nantinya akan di evaluasi 

dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa 

yang akan datang. 

     (Gunawan, 2007) Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal 

yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan 

efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu. Menurut Gunawan dalam Sucipto (2003) 

pengertian kinerja keuangan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Gunawan, (2007) menyimpulkan bahwa kinerja 

keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan 

yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya 
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yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standard an tujuan yang telah ditetapkan.  

(Munawir, 2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja 

keuangan perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera 

diselesaikan pada saat ditagih. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas  

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas  

Rentabilitas atau sering disebut dengan profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas  

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas 

utang-utangnya tepat pada waktunya. 

      

     Menurut (Anitha Paulina Tinambunan, SE, 2001) Jika 

dikelompokkan ada dua jenis analisis laporan keuangan yaitu analisis 

vertical dan horizontal.  

1. Analisis Vertikal  

     Analisis vertikal merupakan metode analisis yang dilakukan 

dengan cara menganilisis laporan keuangan pada satu periode 

tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos 

lainnya pada laporan keuangan yang sama. Analisis vertikal 

menitikberatkan pada hubungan finansial antar pos-pos laporan 

keuangan satu periode. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, 

masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total 
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aktiva. Masing-masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik 

dinyatakan sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas 

pemilik. 

2. Analisis Horizontal (Dinamis)  

     Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan 

keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu 

dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan 

atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Tujuan 

analisis ini adalah untuk mengetahui perubahan berupa 

kenaikan atau penurunan akun-akun laporan keuangan atau 

data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan.  

 

2.1.5 Analisis Varian  

     (Sawang & Yayuk, 2014) menjelaskan analisis varian adalah 

menganalisis perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang 

direncanakan. (Anugranita, 2014) penilaian kinerja pada umumnya 

menggunakan analisis selisih (varians) anggaran. (Mahmudi, 

2010:66) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara 

mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih 

anggaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu selisih 

menguntungkan (favourable) dan tidak menguntungkan 

(unfavourable). Fokus analisis terutama ditujukan terhadap selisih 

anggaran yang tidak menguntungkan. Sehingga aspek yang perlu 

menjadi perhatian adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran. 

2. Menentukan tingkat varians (selisih) anggaran yang bisa 

ditoleransi, terutama untuk selisih yang tidak menguntungkan. 

3. Mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. 

4. Menentukan tindakan untuk perbakian kinerja dimasa depan. 

     Armanto, (2013:155) menjelaskan varians atau selisih adalah 

perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Varians 
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memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak 

berjalan sebagaimana yang direncanakan. Analisis varians mencakup 

analisis matematis dari dua perangkat data untuk mendapatkan 

pendalaman penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau varians 

salah satu jumlah diperlukan sebagai dasar standar, atau titik 

pedoman.  

     Analisis Varian yang akan digunakan adalah analisis varian 

berdasarkan (Maryanne M. Women, Don R. Hansen, 2017) sebagian 

besar manajer operasi mengakui adanya kebutuhan untuk 

mengendalikan biaya. Pengendalian biaya sering berarti selisih antara 

berhasil dan gagal atau antara laba diatas rata-rata dan laba yang lebih 

rendah. Dimana informasi mengenai biaya aktual dan yang 

dianggarkan harus dibandingkan. Anggaran merupakan standar 

ketetapan yang akan digunakan dalam pengendalian dan evaluasi 

kinerja manajerial. Namun anggaran adalah ukuran kinerja agregat, 

dalam mengidentifikasi pendapatan dan biaya secara keseluruhan 

yang harus dijalankan oleh organisasi jika direncanakan dan 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan 

membandingkan total biaya aktual dan total pendapatan aktual dengan 

jumlah anggarannya pada tingkat aktivitas yang sama, ukuran efisiensi 

manajerial akan dapat diketahui. Meski proses tersebut memberikan 

informasi yang signifikan untuk suatu pengendalian, tetapi 

mengembangkan standar per unit dalam input yang terbatas, dua 

keputusan berikut harus dibuat. Keputusan kuantitas menghasilkan 

standar kuantitas dan keputusan penetapan harga yang menghasilkan 

standar harga.  

     Standar harga merupakan tanggung jawab bersama antara bagian 

operasional, pembelian, sumber daya manusia, dan akuntansi. Dalam 

menetapkan standar harga, bagian pembelian harus 

mempertimbangkan potongan harga, biaya pengiriman, dan kualitas. 

Pada bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat standar 
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harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan antara kinerja 

aktual dan standar.  

 Analisis Varian biaya input aktual dapat dihitung dengan : 

Biaya aktual = AP x AQ 

Keterangan : 

AP = Biaya per unit aktual 

AQ = Kuantitas input yang digunakan aktual 

Dimungkinkan juga untuk menghitung biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk tingkat efektivitas aktual. Angka ini diperoleh 

dengan mengalikan antara jumlah input yang diperkenankan (baik baku 

maupun tenaga kerja) untuk output aktual harga input, sebagai berikut: 

Biaya yang direncanakan = SP x SQ 

SP = Harga per unit standar 

SQ = Kuantitas input yang diperkenankan untuk output aktual standar 

 Varian total anggaran (total budget variance) adalah selisih antara 

biaya input aktual dan biaya yang direncanakan. 

Total Varian = Biaya Aktual – Biaya yang direncanakan 

 = (AP x AQ) – (SP x SQ) 

 Total varian dibagi menjadi dua yaitu varian harga dan varian 

pemakaian. Varian harga atau varian tariff adalah selisih antara 

harga input per unit aktual dan yang direncanakan dikalikan dengan 

jumlah input yang digunakan. 

Varian Harga = (AP – SP) x AQ 

 Varian pemakaian disebut dengan varian pemakaian atau varian 

efisiensi adalah selisih antara kauntitas input aktual dan standar 

dikalikan dengan harga per unit standar.  

Varian Pemakaian = (AQ – SQ) x SP 

 Analisis varian bahan baku : 

Total varian untuk pengukuran bahan baku adalah selisish antara 

biaya bahan baku aktual dan biaya bahan baku yang dianggarkan 

dalam aktivitas aktual.  

Total varian bahan baku = Biaya Aktual – Biaya yang direncanakan 
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  = (AP x AQ) – (SP x SQ) 

 Analisis Varian Tenaga Kerja  

Total varian tenaga kerja = (AR x AH) – (SR x SH) 

       Keterangan : 

   AR = Tarif upah per jam aktual 

   AH = Jam tenaga kerja langsung yang digunakan aktual 

   SH = Jam standar yang diperkenankan  

   SR = Tarif upah per jam standar 

 Varian yang tidak menguntungkan (unfavourable – U variance) 

terjadi saat harga aktual atau pemakaian input aktual lebih besar 

dari harga standar atau pemakaian standar. Saat terjadi kondisi yang 

berlawanan sebaliknya, maka terjadi varian yang menguntungkan 

(favourable – fvariance). Istilah menguntungkan dan tidak 

menguntungkan ini hanya digunakan untuk menunjukkan 

hubungan antara harga aktual dan harga standar. Baik atau 

buruknya suatu varian tergantung alasan mengapa varian tersebut 

terjadi. Penentuan penyebab terjadinya suatu varian mengharuskan 

manajer untuk melakukan pengkajian.  

 

2.2     Penelitian Terdahulu 

     Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan diantaranya: 

(Sawang & Yayuk, 2014) menguji tentang analisa anggaran dan realisasi 

dengan metode varians terhadap laporan laba rugi pada perusahaan PT. J 

Darmawan Venture Capital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan laporan laba rugi mulai tahun 2011-2013 secara umum terdapat 

selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo positif. Hal ini 

mengindikasi bahwa kinerja pendapatan yang sangat baik dan efektif 

(favourable).  

       Penelitian yang dilakukan oleh (Husain, 2014) pada UD. Berkat Anugrah 

memperoleh hasil analisis varians biaya produksi yang efisiens. Terjadinya 

efisiensi ini karena biaya aktual lebih rendah daripada biaya standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Hasil ini mengakibatkan HPP 
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mengalami penurunan dan dapat mempengaruhi meningkatnya laba pada UD. 

Berkat Anugrah.  

      Penelitian yang dilakukan (Toar, Sondakh, & Kalalo, 2016) telah 

membandingkan varians anggaran pokok produksi dengan anggaran realisasi 

pada UD. Sedap Jaya Bakery dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

adanya varians biaya produksi pada bulan Januari dan Februari belum 

memadai karena varians atau selisih biaya yang terjadi tidak menguntungkan. 

Sehingga biaya produksi pabrik pada bulan Januari dan Februari tidak dapat 

dikendalikan. Biaya overhead pada bulan Januari dan Februari untuk biaya 

penyusutan peralatan pabrik juga mengalami varians yang tidak 

menguntungkan. Sedangkan untuk bulan Maret menguntungkan dan biaya 

produksi pabrik masih dapat dikendalikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui efisiensi biaya produksi pada UD. Sedap Bakery telah menunjukkan 

adanya efisiensi biaya produksi (favourable). 

      Penelitian yang dilakukan (Lampa & Sabijono, 2016) memperoleh hasil 

bahwa penelitian dengan menggunakan analisis varians terlihat bahwa target 

anggaran belum tercapai sepenuhnya karena hanya pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 101,9% target anggaran bisa tercapai atau bisa melampaui target 

anggaran yang ditetapkan. Walaupun tidak mencapai target yang ditentukan 

tetapi selisihnya kecil sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Minahasa tidak terlalu buruk. 

     Penelitian yang dilakukan (Faqihudin, 2010) memperoleh hasil bahwa 

selama tahun 2006 hingga 2010 varian belanja menunjukkan angka yang 

positif, dengan selisih/varian yang mendekati sama dari tahun ke tahun. Hal 

ini dapat berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Tegal telah memanfaatkan 

anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Tegal lebih kecil dari anggaran yang telah 

direncanakan. Maka dapat dikatakan jika dilihat dari analisis varian belanja, 

Pemkot Tegal telah memanfaatkan APBD dengan baik. 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 
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No. Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Meita Sawang, 

Yayuk 

Nurjanah,2014 

Analisa Anggaran dan 

Realisasi Dengan 

Metode Varians 

Terhadap Laporan Laba 

Rugi (Studi Kasus pada 

PT J. Darmawan 

Venture Capital) 

1. Untuk mengetahui penyusunan 

anggaran dan realisasi di PT J 

Darmawan Venture Capital. 

2. Untuk menganalisis dan 

mengevaluasi anggaran dan 

realisasi di PT. J Darmawan 

Venture Capital 

3. Untuk mengetahui hasil analisis 

anggaran dan realisasi dengan 

metode varian pada laporan 

laba rugi di PT J Darmawan. 

Deskriptif dalam 

menggunakan 

Metode Analisis 

Varians 

Kinerja keuangan 

dinilai sangat baik 

karena besarnya 

pengeluaran lebih 

sedikit disbanding 

realisasinya. 
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2. Arinna Pricilia 

Husain, 2014 

Analisis Varians Biaya 

Produksi Sebagai Alat 

untuk Mengukur 

Tingkat Efisiensi Biaya 

Produksi Pada UD. 

Berkat Anugrah. 

Untuk Mengetahui efisiensi biaya 

produksi dan menjadi perbandingan 

varians anggaran pokok produksi 

dengan anggaran realisasi. 

Metode kualitatif 

dengan Teknik 

analisis deskriptif. 

Tercapainya efisiensi 

biaya dimana 

penyimpangan yang 

terjadi cukup sedikit 

serta penerapan biaya 

standar dalam 

perencanaan dan 

pengendalian biaya 

dinilai memadai karena 

adanya varians yang 

efisien. 



25 
 

3. Agnes 

Pascalia, Jullie 

J. Sondakh, 

Meily Y.B 

Kalalo,2016 

Analisis Varians Biaya 

Produksi sebagai alat 

untuk mengukur tingkat 

efisiensi biaya produksi 

pada UD. Sedap Jaya 

Bakery. 

Untuk membandingkan varians 

anggaran pokok produksi dengan 

anggaran realisasi dan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi biaya 

produksi pada UD. Sedap Jaya Bakery. 

Kualitatif 

deskriptif dengan 

analisis varians 

biaya. 

Secara Keseluruhan 

analisis varians biaya 

produksi yang 

terealisasi memperoleh 

hasil yang belum 

efisien pada bulan 

Januari dan Februari 

namun pada bulan 

Maret mengalami 

efisiensi. 

4. Lady Lampa, 

Harijanto 

Sabijono, 2016 

Analisis Kinerja 

Pendapatan pada dinas 

pengelolaan keuangan 

asset dan pendaptan 

kabupaten Minahasa 

Selatan 

Untuk mengetahui kinerja pendapatan 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

Asset dan Pendapatan di Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

Metode analisis 

deskriptif. 

Adanya efektivitas 

pendapatan dalam 

realisasinya meskipun 

terhitung cukup baik. 
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5. M. Faqihudin, 

2010 

Analisis Kinerja 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Kota Tegal Sebagai 

Indikator Layanan 

Publik 

Mengetahui Kinerja APBD Kota Tegal 

ditinjau dari analisis varians belanja 

Analisis 

deskriptif dalam 

angka dengan 

menggunakan 

analisis varians 

belanja. 

Kinerja APBD Kota 

Tegal menunjukkan 

hasill yang positif. 
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2.3     Kerangka Pemecahan Masalah 

 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT SEMEN INDONESIA 

(Persero) Tbk. 

Laporan Keuangan 9 

Anak Perusahaan  

Analisis Varian  

Membandingkan antara anggaran dan realisasi 

yang kemudian diketahui selisihnya dalam 

bentuk presentase  

Hasil Kinerja 

Keuangan 

(Rank)  


