
                                                                                                         

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lingkungan dunia usaha dalam era globalisasi  dewasa ini  mengalami berbagai

perubahan  yang  sangat  cepat.  Perkembangan  ilmu,  pengetahuan,  teknologi,

informasi dan teknologi komunikasi membuka kesempatan baru untuk mendorong

perkembangan  dunia  usaha  ke  arah  persaingan  yang  sangat  kompleks  dan

kompetitif.  Perkembangan  perusahaan  harus  dapat  membuat  perusahaan  lebih

efisien  dalam  beroperasi.  Penilaian  efisiensi  dan  produktivitas  perusahaan

dilakukan  melalui  kinerja  perusahaan  atas  laporan  manajemen  dan  laporan

keuangan.

Laporan  keuangan  menurut  pernyataan  Standar  Akutansi  Keuangan

(2002:2) merupakan salah satu produk akhir dari proses akutansi yang bersifat

kuantitatif  dan  digunakan  sebagai  alat  bantu  manajemen  dalam  pengambilan

keputusan, baik bagi pihak intern yaitu manajemen, maupun pihak ekstern yaitu

kreditor,  investor,  dan  pemerintah.  Laporan  keuangan  digunakan  sebagai  alat

pertanggungjawaban manajemen kepada pihak perusahaan, serta menggambarkan

tingkat efisiensi operasi dari manajer pengelola perusahaan, yang dilihat biasanya

dari  besamya  laba  yang  diperoleh.  Sedangkan  bagi  pihak  ekstern,  laporan

keuangan  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  melakukan  investasi

pemberian kredit.  Bagi pemerintah,  laporan keuangan dapat digunakan sebagai

alat  untuk  keberhasilan  kebijakan  ekonomi  atau  sebagai  landasan  untuk

menetapkan kebijakan baru.
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Untuk menggunakan laporan keuangan sebagai dasar keputusan tersebut,

diperlukan  pengukuran  tertentu,  dimana  pengukuran  tersebut  menggunakan

analisis laporan keuangan yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan

profitabilitas. Laporan keuangan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui

apa  arti  dari  angka-angka  yang  tercantum  pada  laporan  keuangan  tersebut,

sehingga akan diketahui  prestasi  keuangan yang telah dicapai  oleh perusahaan

dari  periode  ke  periode.  Setelah  dianalisis,  laporan  keuangan  tersebut

diinterpretasikan berdasarkan data keuangan perusahaan yang bersangkutan.

PT  X  adalah  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  marketing,

warehousing dan  distribusi.  Perusahaan  pada  setiap  periode  membuat  dan

menyajikan  laporan  keuangan  sebagai  alat  pertanggungjawaban  manajemen

kepada pihak perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh PT X berada dalam sektor

yang kompetitif sehingga untuk dapat terus bersaing perusahaan dituntut untuk

memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, penilaian kinerja perusahaan secara

periodik mutlak diperlukan. 

Dari  uraian-uraian  tersebut  dapat  diketahui  betapa  pentingnya  analisis

laporan  keuangan  suatu  perusahaan  dan  interpretasinya  untuk  menilai  kondisi

perusahaan  dan  kemampuan  keuangan  perusahaan  tersebut.  Oleh  karena  itu

penulis  mengajukan  skripsi  dengan  judul  “PENILAIAN  KINERJA  PT  X

DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO.”
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1.2 Identifikasi Masalah

Melalui pembahasan larat belakang, penulis mengindentifikasi beberapa masalah

sebagai berikut.

1 Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari rasio likuiditas 

2 Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari rasio aktivitas

3 Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari rasio solvabilitas

4 Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulis mengadakan penelitian adalah

sebagai berikut.

1 Untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan dilihat dari rasio likuiditas.

2 Untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan dilihat dari rasio aktivitas

3 Untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan dilihat dari rasio solvabilitas

4 Untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar hasil  yang diperoleh

dapat berguna bagi beberapa pihak.

1. Penulis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  dan  memperluas

wawasan mengenai analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai
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kinerja  perusahaan.  Selain  itu  penulis  dapat  mengaplikasikan  teori  yang

diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya

2. Perusahaan

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan

yang  berguna  untuk  perusahaan  sehingga  perusahaan  dapat  mengatahui,

memperbaiki dan menyempurnakan kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

3. Akademisi

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  dan  dapat

digunakan sebagai bahan referensi, pembanding serta tambahan pengetahuan,

khususnya mengenai analisis laporan keuangan. 

1.5 Rerangka Pemikiran

Laporan keuangan sebagai alat bantu manajemen dapat digunakan sebagai alat

komunikasi antara aktivitas perusahaan yang berupa data keuangan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Syafri,

2002: 106). Untuk kepentingan manajemen itu sendiri, informasi yang berasal dari

laporan keuangan tadi sangat berarti sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

dalam  perencanaan  terhadap  operasi  perusahaan,  dimana  diharapkan  operasi

tersebut dapat dikendalikan dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

Untuk  meneliti  apakah  suatu  perusahaan  mempunyai  kinerja  keuangan

yang  baik,  maka  dapat  dianalisis  dari  laporan  keuangan  perusahaan  tersebut

Laporan  Keuangan menurut  pernyataan  Standar  Akutansi  Keuangan  (2002:  2)

merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang
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lengkap meliputi  neraca, laporan laba rugi,  laporan perubahan posisi  keuangan

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau

laporan  arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan  yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya,

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh

perubahan harga.

Laporan keuangan berguna untuk menganalisis, menentukan, serta menilai

posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu

tertentu. Dari hasil  analisis tersebut,  pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

jalannya  perusahaan  dapat  mengambil  keputusan  bagi  kelangsungan  hidup

perusahaan.  Kinerja  keuangan  merupakan  prestasi  yang  telah  dicapai  oleh

perusahaan  tersebut  dan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  indikator,  apakah

perusahaan tersebut dapat terus menjalankan usahanya atau tidak.

Dengan  menganalisis  laporan  keuangan  beberapa  periode  dengan

membandingkannya satu sama lain, kita dapat melihat kemampuan manajemen

perusahaan  didalam  meningkatkan  efisiensi  usahanya  dari  periode  ke  periode

dalam mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.  Dari  analisis  ini  akan diketahui

kekuatan-kekuatan  dan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  pada  perusahaan  yang

bersangkutan. 

Dalam menganalisis  laporan keuangan digunakan analisis  rasio,  dimana

analisis  rasio  ini  merupakan  perhitungan  rasio-rasio  untuk  mengetahui  kinerja

keuangan  perusahaan  dimasa  lalu,  saat  ini  dan  kemungkinarmya  dimasa  yang
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akan  datang.  Dengan  adanya  analisis  dan  perbandingan  terhadap  laporan

keuangan dari beberapa periode, maka perbandingan perfomansi perusahaan dapat

diketahui  dan dinilai  apakah ada  kemajuan  atau kemunduran  selama beberapa

periode tersebut.

GAMBAR 1.1
Rerangka Penelitian
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LAPORAN
KEUANGAN PT X

TAHUN 2001 – 2005  

ANALISIS
RASIO

AKTIVITAS

ANALISIS
RASIO

PROFITABILITAS

ANALISIS
RASIO

LIKUIDITAS

ANALISIS
RASIO

SOLVABILITAS

Profit Margin

Perputaran Aktiva
Lancar

Perputaran
Persediaan

Perputaran Piutang

Perputaran KasTIE

ROE

ROA

Curent Ratio

Fixed Charge
Coverage

DERQuick Acid

Quick Acid

Working capital
to total assets

ratio

KINERJA PERUSAHAAN



1.6   Susunan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan intisari, yang memaparkan tentang keseluruhan isi

dari penelitian ini dalam Bahasa Indonesia. Setelah itu diikuti dengan daftar isi

dan dilanjutkan dengan lima bab dari keseluruhan penelitian.

Bab I berisi tentang pendahuluan,

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka,

Bab III berisi tentang metode penelitian,

Bab IVberisi tentang hasil penelitian serta pembahasanya, dan

Bab V yang berisi tentang simpulan dan saran.

Di bagian akhir, tertulis daftar pustaka dari penelitian.
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