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B AB  I  

P E NDAH U L U AN 

1 .1    L at ar  B elakang P eneli t ian  

  Dalam era globalisas i saat ini, khusus nya dalam bidang 

perekonomian, per tumbuhan tingkat perekonomian yang baik akan 

sangat mempengar uhi kemajuan dalam pembangunan s uatu bangsa. 

Kemajuan suatu Negara di bidang perekonomian sangat dipengaruhi 

oleh tingkat perekonomian yang dicapai masyar akat secara 

keseluruhan. S emakin tinggi tingkat perekonomian suatu masyarakat 

akan membuat pendapatan masyarakat meningkat, hal ini akan 

mempengaruhi kemajuan pembangunan suatu negara, sehingga 

tujuan nas ional akan tercapai. 

S alah satu bidang perekonomian yang cukup berkembang di 

I ndones ia adalah sektor  indus tr i, khus usnya indus tr i perkebunan. Hal 

ini disebabkan oleh adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan 

komoditi yang dihas ilkan oleh indus tr i perkebunan, seper ti teh, kopi, 

dan coklat, dan j uga karena adanya manfaat tambahan yang didapat 

dar i komoditi-  komoditi ter sebut. 

PT  Perkebunan Nusantara VI I I   merupakan suatu Badan Usaha 

Mil ik Negara yang bergerak dalam indus tr i perkebunan, dan 

menghas ilkan 5 macam komoditi, yang meliputi budidaya teh, karet, 
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kelapa sawit, k ina, dan kakao atau coklat. Agar  kita dapat mengetahui 

perkembangan kiner ja di PT PN VI I I ,  khususnya kiner ja perusahaan 

dalam bidang keuangan, k ita harus  melakukan  analisa ras io 

keuangan. Melalui has il yang didapat dar i analisa ras io keuangan 

ter sebut, kita dapat mengetahui perkembangan kiner ja PT PN VI I I  

setiap tahun, apakah mengalami peningkatan dar i tahun ke tahun, 

atau jus tru mengalami penurunan kiner ja. Has il dar i analis is  ras io 

keuangan juga dapat digunakan oleh pihak manajemen PT PN VI I I  

sebagai acuan untuk masalah pengambilan keputusan, dan dalam 

penetapan rencana s trategi perusahaan untuk waktu mendatang. 

S uatu perusahaan dapat dikatakan berhas il apabila ada 

peningkatan kiner ja perusahaan. Yang dimaksud dengan kiner ja 

perusahaan adalah has il dar i banyaknya keputusan individual yang 

dibuat secara terus -  menerus  oleh pihak manajemen, dan merupakan 

suatu hal yang kompleks  dan sulit, karena menyangkut per soalan 

efektivitas  pemanfaatan modal, efis iens i, dan rentabilitas  dar i kegiatan 

perusahaan. 

Ada banyak cara untuk melakukan analis is  terhadap laporan 

keuangan, salah satunya adalah analis is  ras io. Analis is  ras io keuangan 

menghubungkan unsur  – unsur  neraca dan perhitungan laba rugi,  ser ta 

member ikan gambaran tentang penilaian pos is i keuangan dan kiner ja 

keuangan dar i suatu perusahaan. Analis is  ras io keuangan 
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menggunakan data keuangan yang diambil dar i laporan neraca dan 

laporan perhitungan laba rugi. 

Berdasarkan hal-hal ter sebut di atas , maka dapat diketahui 

bahwa penilaian kiner ja keuangan dar i suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan melakukan analis is  terhadap laporan keuangan 

menggunakan metode analis is  ras io keuangan. Oleh karena itu, 

penulis  melakukan penelitian dengan menggunakan j udul “ANALI S I S  

LAPORAN KEUANGAN UNT UK PENI LAI AN KI NERJA KEUANGAN DI  PT  

PERKEBUNAN NUS ANT ARA VI I I ”.   

 

1 .2   I dent i f ikas i  Mas alah 

Analis is  laporan keuangan merupakan tekhnik analis is  keuangan 

yang mempelajar i hubungan-hubungan dan kecenderungan untuk 

menentukan pos is i keuangan dan has il operas i ser ta perkembangan 

perusahaan yang ber sangkutan, sedangkan penilaian kiner ja keuangan 

dapat dilihat dar i baik atau buruknya has il dar i analis is  laporan 

keuangan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hal ini, penelitian terhadap analis is  laporan 

keuangan untuk penilaian kiner ja keuangan perusahaan dapat 

diidentifikas ikan sebagai ber ikut:  

1. Bagaimana pos is i keuangan perusahaan dil ihat dar i analisa ras io 

keuangan? 
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2. Bagaimana penilaian kiner ja keuangan saat ini ditinjau dar i 

beberapa segi yang berhubungan dengan analis is  ras io keuangan? 

 

1 .3    T u juan P enel i t ian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :  

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas  mengenai keadaan 

keuangan perusahaan j ika dil ihat dar i has il analis is  ras io laporan 

keuangan. 

2. Untuk membantu pihak manajemen dalam melakukan penilaian 

kiner ja keuangan PT PN VI I I  j ika ditinj au dar i has il analis is  ras io 

keuangan perusahaan. 

 

1 .4     K egunaan P enel i t ian 

Has il dar i penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang terkait. 

Bagi Perusahaan :  

◊   member ikan informas i mengenai k iner ja keuangan perusahaannya 

pada saat ini, yang has ilnya dapat digunakan sebagai das ar  dalam 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

Bagi Penulis  :  

◊  member ikan tambahan i lmu pengetahuan mengenai i lmu 

Manajemen Keuangan, khususnya mengenai ras io keuangan yang 
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dapat bermanfaat di dalam perencanaan s trategi perusahaan di masa 

yang akan datang. 

 

1 .5      K er angka P emikir an 

 Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan 

keuangan s uatu perusahaan, per lu diadakan analis is  terhadap data 

keuangan dar i perusahaan yang ber sangkutan, dan data keuangan 

ter sebut akan tercermin dalam laporan keuangannya. 

 Dalam mengadakan analis is  ter sebut, diper lukan beberapa 

ukuran ter tentu. Ukuran yang ser ing digunakan dalam menganalis is  

laporan keuangan adalah metode analis is  ras io keuangan.  

Analis is  ras io keuangan merupakan s uatu metode yang digunakan 

perusahaan untuk menganalis is  lapor an keuangannya. Analisa ras io 

keuangan terdir i dar i empat jenis ,  yaitu ras io likuiditas , ras io 

solvabilitas , ras io aktivitas , dan ras io profitabilitas . 

Ras io keuangan hanya salah satu alat keuangan yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data 

keuangan. Dalam hal ini, ras io keuangan yang ada pada saat ini 

dibandingkan dengan ras io keuangan per iode yang lalu dar i 

perusahaan yang sama, sehingga diperoleh gambaran mengenai 

kiner ja keuangan perusahaan ter sebut dar i tahun ke tahun. 
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Analisa ras io keuangan akan bermanfaat bagi banyak pihak, baik 

pihak intern perusahaan ( pemilik dan pihak manajemen perusahaan) 

maupun pihak eks tern perusahaan ( pemer intah, masyar akat umum). 

Bagi pemilik perus ahaan ◊  akan dapat mengetahui perkembangan 

perusahaan yang dimil ik inya, apakah mengalami kemajuan atau j us tru 

mengalami kemunduran. 

Bagi pihak manajemen  ◊   selain untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan, pihak manajemen juga dapat menggunakan has il analis is  

sebagai pedoman dalam menyus un perencanaan perusahaan 

selanjutnya. 

Bagi pemer intah  ◊  has il dar i analis is  laporan keuangan dapat 

digunakan oleh pemer intah untuk menilai k iner ja perusahaan,apakah 

perusahaan ter sebut “sehat” atau tidak. 

  

 

 

 

 

 

 

 


