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APA ITU LAPORAN KEUANGAN?

Setiap perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk merilis
laporan keuangan setiap kuartal (3 bulan)

Laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan sebuah
perusahaan dalam angka dan penting dalam analisa fundamental

Tiga bagian penting yang termasuk dalam laporan keuangan adalah
laporan laba rugi (income statement), neraca (balance sheet), dan
laporan arus kas (cash flow statement)

Laporan arus kas (cash flow statement)

Neraca (balance sheet)

Laporan laba rugi (income statement)
Mencatat pendapatan, beban penjualan,
biaya operasional, beban keuangan, dan
laba perusahaan

Snapshot posisi aset, utang, dan ekuitas
sebuah perusahaan

Memuat kas masuk dan keluar sebuah
perusahaan. Contohnya, pendapatan
yang diterima dari pelanggan (inflow) dan
pembelian aset (outflow)

LAPORAN
KEUANGAN



ILUSTRASI LAPORAN LABA RUGI

Sebagai sebuah ilustrasi, anggap saja Anda ingin membuka sebuah
kedai jus jeruk "SEGAR"

Anda meminjam 60 juta rupiah kepada bank, dan menyetor 40 juta
rupiah. 80 juta akan dipakai untuk peralatan dan aset lainnya,
sedangkan sisa 20 juta akan disimpan sebagai kas

Satu gelas jus jeruk seharga 10 ribu rupiah, dengan harga modal
sebesar 5 ribu rupiah per gelas. Dalam 3 bulan, "SEGAR" berhasil
menjual 1 ribu gelas. Apa saja yang akan dicatat di laporan laba rugi?

Pembelian aset tidak dicatatkan dalam laporan laba rugi, namun biaya
depresasi aset. Depresasi dan amortisasi akan kami bahas di seri
selanjutnya.

Pendapatan (revenue) = 1 ribu
gelas x 10 ribu rupiah = 10 juta
rupiah

Biaya penjualan (cost of sales) = 1
ribu gelas x 5 ribu rupiah = 5 juta
rupiah



ILUSTRASI LAPORAN LABA RUGI

Laba kotor (gross profit) = Pendapatan - biaya penjualan = 5 juta rupiah

Kemudian, tentunya kedai jus "SEGAR" harus membayar biaya
operasional, yang terdiri dari biaya penjualan (selling expense) dan
biaya umum dan administrasi (general & administrative expenses)

Biaya pemasaran, iklan, dan
bepergian termasuk biaya
penjualan

Sebagai asumsi, biaya operasional sebesar 2.5 juta rupiah

Biaya peralatan kantor hingga gaji
personel yang tidak berhubungan
langsung dengan produksi jus
jeruk (bila berhubungan akan
dicatat di cost of sales) termasuk
biaya umum dan administrasi

Setelah membayar biaya operasional, "SEGAR" akan menghasilkan laba
operasional (operating income, atau EBIT) sebesar 2.5 juta rupiah

Sebagai alternatif, dengan tidak memperhitungkan biaya depresiasi
dan amortisasi, Anda akan mendapatkan EBITDA, yang bukan
merupakan metrik GAAP atau IFRS (standar akuntansi)



ILUSTRASI LAPORAN LABA RUGI

"SEGAR" memiliki 20 juta rupiah yang akan di investasikan. Kedai jus
jeruk akan mendapatkan bunga, dan akan tercatat sebagai
pendapatan bunga (interest income)

Namun, "SEGAR" berhutang 60 juta rupiah kepada bank. Dengan
asumsi bunga sebesar 12% per tahun, maka dalam 3 bulan "SEGAR"
harus membayar beban bunga (interest expense) sebesar 1,8 juta.

Pendapatan bunga dapat dihasilkan dari investasi jangka
pendek, contohnya deposito

Beban bunga berasal dari bunga pinjaman bank ataupun
kupon yang dibayarkan ketika perusahaan menerbitkan
obligasi

Share of net income of associates and joint ventures.
Apabila perusahaan memiliki kepemilikan anak usaha
sebesar 20%-50%, laba anak usaha akan tercatat di akun
ini. Untuk mempersingkat, bagian ini dianggap tidak ada,
dan kami akan membahas lebih lanjut di part berikutnya.



ILUSTRASI LAPORAN LABA RUGI

Laba operasional sebesar 2.5 juta ditambah pendapatan bunga dengan
asumsi sebesar 100 ribu dan dikurangi beban bunga sebesar 1.8 juta.
Kedai jus jeruk "SEGAR" akan mencatatkan laba sebelum pajak (pre-
tax income atau EBT) sebesar 800 ribu

Pre-tax income akan dikurangi oleh pajak penghasilan
(income taxes). Diasumsikan effective tax rate sebesar 25%,
maka "SEGAR" harus membayar 200 ribu

Akhirnya, kedai jus jeruk "SEGAR" mencatatkan laba bersih
sebesar 600 ribu dalam 3 bulan

Masih ada komponen lain seperti non-controlling interests dan other
comprehensive income. Namun, kami akan membahas lebih lanjut di
part berikutnya.

Apabila Anda mengecualikan non-recurring income dan expense,
seperti contohnya biaya merger yang bukan merupakan core operation
perusahaan, dari laba perusahaan, maka Anda akan mendapatkan core
earnings



CONTOH LAPORAN LABA RUGI $UNTR

Source: Company, IDX

Laporan laba rugi perusahaan dilaporkan secara kumulatif. Sebagai
contoh yang disajikan di atas, $UNTR melaporkan pendapatan sebesar
Rp91,5 triliun dari Januari hingga September 2022, dibandingkan
dengan Rp57,8 triliun pada tahun sebelumnya

Apabila Anda hendak menghitung pendapatan $UNTR pada kuartal III
(Juli-September) saja, Anda dapat mengurangi pendapatan hingga
September dengan pendapatan hingga Juni

Laba perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar sama
dengan laba per saham atau earnings per share (EPS).



CONTOH LAPORAN LABA RUGI $UNTR

Untuk detail lebih lanjut setiap komponen, Anda dapat melihat notes
yang berada di laporan keuangan perusahaan.

Source: Company, IDX



ANALISA LAPORAN LABA RUGI

Contoh pertanyaan yang dapat diajukan ketika menganalisa laporan
laba rugi sebuah perusahaan:

Bagaimana cara perusahaan memonetisasi bisnisnya? Segmen bisnis
apa yang menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan?

Bagaimana pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 5 atau 10
tahun kebelakang?  Apakah lebih tinggi/rendah dari pertumbuhan
industri? Apakah perusahaan dapat mempertahankan tingkat
pertumbuhannya?

Bagaimana dengan seasonality? Apakah dalam kuartal tertentu
pendapatan perusahaan lebih tinggi/rendah dibanding biasanya? Apa
yang menjadi penyebabnya? Bagaimana apabila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya?

Bagaimana marjin perusahaan secara historis? Apakah marjin
mengalami penurunan karena kompetisi (perang harga), peningkatan
biaya R&D, atau akselerasi biaya depresiasi? Apakah trend tersebut
hanya sementara atau permanen?

Bagaimana perbandingan pertumbuhan pendapatan dan marjin
apabila dibandingkan dengan kompetitor?

Bagaimana struktur biaya perusahaan? Biaya fixed/variable?



KEY TAKEAWAYS

Memahami laporan keuangan sangatlah penting dalam analisa
fundamental agar dapat memahami perusahaan tersebut

Pada dasarnya, laporan keuangan memuat tiga komponen penting:
laporan laba rugi, neraca, dan arus kas

Laporan laba rugi mencatatkan pendapatan, biaya operasional dan
biaya non-operasional sebuah perusahaan, dan laba bersih

Pada umumnya, laporan laba rugi dicatatkan secara kumulatif.
Walaupun begitu, beberapa perusahaan-perusahaan luar negeri
mencatatkan secara kumulatif dan per kuartal

Setelah memahami laporan laba rugi, sebaiknya investor
membandingkan laba rugi sebuah perusahaan secara historis dan
dengan kompetitor dalam satu sektor yang sama

Di seri-seri selanjutnya, kami akan membahas mengenai neraca,
laporan laba rugi, metode valuasi, hingga tips dalam menganalisa
sebuah sektor dan perusahaan secara keseluruhan


