
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan judul 

 

Pada masa sekarang ini perekonomian di indonesia mengalami peningkatan 

yang pesat. Hasil dari sektor ekonomi diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan 

masyarakat. Salah satu cara yang dapat di tempuh oleh masyarakat dalam menempuh 

kehidupan ekonomi dalam mencapai tujuan tesebut yaitu dengan memberikan 

kesempatan yang lebih besar  kepada perusahaan kecil dan menengah untuk dapat 

mengembangkan usaha sesuai dengan bidang usahanya, baik bidang industri, dagang, 

maupun jasa. 

Di dalam suatu perusahaan dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dimana 

setiap informasi yang diperoleh perusahaan harus dapat memberikan keputusan yang 

tepat sebagai jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan. Selain manajemen keuangan yang baik suatu perusahaan juga memerlukan 

analisis laporan keuangan untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan. 

selain berguna bagi perusahaan. analisis laporan keuangan juga diperlukan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan lain seperti pemilik perusahaan, manager, kreditor, investor 

dan pemerintahan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan di 

perusahaan tersebut. 

Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan/laba maksimal atau laba 

yang sebasar-besarnya, yang lain berpendapat untuk memakmurkan pemiliknya, 

sedangkan yang lain menyatakan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya.  

 

 

 



 
 

Kegiatan operasional tidak dapat dipisahkan dengan yang dinamakan beban 

karena beban merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk melihat seb erapa 

keuntungan atau kerugian yang didapat pada setiap perusahaan. apabila hasilnya laba 

maka pendapatan lebih besar dari pada beban jika sebaliknya apabila rugi maka 

pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan beban yang cukup besar. Menurut PSAK No. 

1 Tahun 2009 menyebutkan Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak 

termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. ada yang disebut dengan 

beban bunga, beban bunga tersebut juga termasuk bagian dalam beban-beban yang 

harus dikurangi oleh pendapatan biasanya beban bunga terjadi dilakukan oleh pihak 

bank atau manager bank kreditor jangka pendek jangka panjang. 

Manajer bank dan Kreditor sangat berminat pada kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutangnya, tetapi para kreditor atau pemegang saham berminat pada kondisi 

jangka pendek karena posisi keuangan jangka pendek betapapun baiknya tidaklah selalu 

paralel dengan posisi keuangan yang baik dalam jangka panjang. kondisi keuangan 

yang baik dalam jangka pendek tidak menjamin adanya kondisi yang baik juga dalam 

jangka panjang. 

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk menentukan tingkat 

likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat suatu perusahaan. untuk dapat 

menentukan atau mengukur hal-hal tersebut diperlukan alat pembanding dan rasio 

dalam industri sebagai keseluruhan yang sejenis dimana perusahaan menjadi 

anggotanya dapat dijadikan pembanding dari angka rasio perusahaan. Hal-hal yang 

menguntungkan dalam jangka pendek dengan mudah dapat digoyangkan denga pos-pos 

jangka panjang misalnya adanya understated terhadap depresiasi mengakibatkan 

keuntungan perusahaan dalam tahun-tahun pertama kelihatan baik/menguntungkan 

karena biaya depresiasi yang kecil. jauh tempo dari hutang jangka panjang yang tidak 

diperkirakan (direncanakan) dengan baik sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan. 

 

 



 
 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertaik untuk membahas 

pembayaran beban bunga dan hutang jangka  pendek dan jangka panjang. Oleh karena 

itu penulis didalam pembuatan laporan tugas akhir ini mengambil judul yaitu 

“Tinjauan atas Rasio Keuangan Metode Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas 

pada PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung.”              

                    

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang pemilihan judul, penulis 

mengindentifikasikan masalah sebagai berikut ini : 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan 2012 

2. Bagaimana rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas pada PT kimia Farma 

(persero)Tbk. Plant Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan penulis 

Maksud masalah ini adalah untuk memenuhi dalam menyusun laporan tugas akhir 

pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas widyatama Bandung. 

adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini berdasarkan rumusan 

masalah diatas adalah: 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan 2012 

2. Bagaimana rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas pada PT kimia Farma 

(persero)Tbk. Plant Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan diadakanya Laporan Tugas akhir ini di harapkan dapat berguna bagi : 

1. penulis : 

a. Untuk  memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III 

Akuntansi. 

b. Hasil kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga dan 

penulis dapat lebih memahami dalam stabilitas usaha kemampuan 

perusahaan membayar beban bunga dan hutang bunga. 



 
 

 

2. Perusahaan : 

Dapat Menggunakan sebagai tinjauan untuk lebih memahami dalam stabilitas 

usaha kemampuan bayar beban bunga dan hutang bunga yang telah dijalankan 

serta bahan masukan untuk membantu Universitas widyatama dalam 

meningkatkan kinerja operasinya. 

3. Pembaca/ Pihak lain adalah : 

sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak 

lain/Pembaca yang berkepentingan mengenai stabilitas usaha kemampuan bayar 

beban bunga dan hutang bunga. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Praktik 

Untuk memperoleh data yang di perlukan penulis kerja praktik pada PT Kimia 

Farma jalan padjajaran No 29-31 Bandung, penelitian di lakukan pada tanggal 3 

juni 2013 sampai dengan 21 juni 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


