
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam 

perkembangan dunia usaha di indonesia. Perkembangan dunia usaha saat ini yang 

semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengolah dan 

melaksanakan manajemen perusahaan menjadi lebih profesional. Dengan 

banyaknya jumlah pesaing yang berorientasi internasional (multinational 

corporation), maka setiap perusahaan harus mampu menampilkan kinerja terbaik 

perusahaan yang harus ditunjang dengan strategi yang matang dalam segala segi 

termasuk dalam manajemen keuangan.  

 Manajemen keuangan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan 

aktivitas dan eksistensi suatu perusahaan serta berpengaruh juga terhadap setiap 

individu yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang 

manajer keuangan dituntut untuk menjalankan manajemen keuangan dengan baik, 

hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mengembangkan serta 

mempertahankan aktivitas dan keberadaan perusahaan. Untuk mengetahui 

keadaan keuangan suatu perusahaan, maka diperlukan informasi keuangan suatu 

perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk membuat penilaian dan keputusan.  

Laporan keuangan adalah salah satu bagian dari proses akuntansi yang 

merupakan hasil akhir pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan 

pelaporan data transaksi yang terjadi di perusahaan. Untuk mengetahui apakah 

laporan keuangan itu efisiensi atau tidaknya dan untuk mengetahui kebijakan 

perusahaan diperlukan suatu cara untuk mengevaluasinya, salah satu diantaranya 

yaitu dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-

masalah keuangan perusahaan. Analisis yang pada umumnya digunakan oleh 

perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio merupakan ukuran 

yang digunakan manajemen untuk menganalisis dan memonitor kinerja 
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perusahaan. Rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis diantaranya adalah 

rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

Menurut Irham Fahmi (2011:135) rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Analisis profitabilitas juga menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya.  

Sementara rasio aktivitas menurut Irham Fahmi (2011:132) digunakan 

untuk menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber 

daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana penggunaan 

aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Toko Catenzo Shoes & Clothes adalah perusahaan perseorangan yang 

kegiatan utamanya dibidang usaha penjualan atau pemasaran barang jadi dan 

merupakan salah satu dari sekian banyaknya perusahaan dagang di Bandung, 

khususnya di Cibaduyut. Adapun tujuan dari perusahaan tersebut adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan memaksimalkan kemampuan 

perusahaan agar dapat memperoleh laba dari hasil penjualan, demi kemajuan 

perusahaan dan kesejahteraan karyawan.  

Oleh karena itu toko Catenzo Shoes & Clothes dituntut untuk mampu 

menilai kondisi keuntungan, resiko, dan kesehatan perusahaan juga perkembangan 

perusahaan melalui analisis laporan keuangan agar dapat mempertahankan 

keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

ditengah pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan persaingan usaha yang 

semakin meningkat. Dengan menghitung rasio profitabilitas dan aktivitas maka 

dapat kita ketahui bagaimana tingkat keuntungan (profit) berdasarkan tingkat 

aktivitas tertentu pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

mengenai Analisis Laporan Keuangan. Dalam hal ini penulis memilih judul 
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laporan tugas akhir : “Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Tingkat 

Profitabilitas dan Tingkat Aktivitas pada Toko Catenzo Shoes & Clothes”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada toko Catenzo Shoes & 

Clothes? 

2. Bagaimana perhitungan, perbandingan serta analisis pada rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas pada toko Catenzo Shoes & Clothes?  

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada toko Catenzo Shoes 

& Clothes. 

2. Untuk mengetahui perhitungan, perbandingan serta analisis rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas pada toko Catenzo Shoes & Clothes.  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis berharap dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan khususnya tentang Analisis Laporan 

Keuangan dalam Mengukur Tingkat Profitabilitas dan Tingkat 

Aktivitas  pada suatu perusahaan. 

b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian akhir program Diploma III 

Fakultas Ekonomi di Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak 

manajemen perusahaan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan 
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usaha sehubungan dengan Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur 

Tingkat Profitabilitas dan Tingkat Aktivitas. 

3. Bagi masyarakat atau pihak lain 

Sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian serta memperoleh gambaran mengenai Analisis Laporan 

Keuangan dalam Mengukur Tingkat Profitabilitas dan Tingkat Aktivitas 

pada suatu perusahaan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Penulis melakukan kerja praktek pada toko Catenzo Shoes & Clothes yang 

berlokasi di jalan Cibaduyut Raya No. 09 Bandung. Pelaksanaan kerja praktek 

lapangan ini dilakukan selama satu bulan terhitung dari tanggal 20 Februari 2012 

sampai dengan 20 Maret 2012 dari jam 08.00 sampai dengan 16.30. 
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