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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, 

persaingan bebas yang semakin ketat, tingkat suku bunga dan inflasi yang cepat 

berubah, serta perekonomian yang semakin tidak menentu cenderung akan 

mengakibatkan goncangan bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan opersional. Perkembangan perekonomian yang semakin 

maju dan iklim yang serba kompetitif, membuat setiap perusahaan harus dapat 

mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik sumber rasio maupun 

sumber-sumber lainnya yang dapat meningkatkan produktifitas dan bekerja pada 

tingkat daya guna yang baik. 

Pemerintah melaksanakan pembangunan di segala sektor. Pemerintah 

memberikan peran dan ruang gerak yang lebih luas kepada perusahaan. Salah satu 

tujuan dari badan usaha adalah mempertahankan kelangsungan usaha dengan 

jalan memperoleh keuntungan (profit), namun kenyataannya dalam dunia usaha, 

banyak perusahaan terpaksa gulung tikar di tengah-tengah persaingan karena tidak 

mampu mengelola modalnya secara efektif. 

Profit margin dari suatu perusahaan itu menggambarkan kemampuan 

perusahan untuk menghasilkan laba usaha untuk setiap rupiah penjualan selama 

suatu periode tertentu, sedangkan tingkat perputaran aktiva dan suatu perusahaan 

adalah kemampuan perusahaan memutarkan dana yang tersedia yang tertanam 

dalam unsur aktiva selama suatu periode tertentu. Perusahaan tentu ingin 

mendapatkan laba yang maksimal, namun pada umumnya perusahaan lebih 

mementingkan masalah profitabilitas dibandingkan dengan masalah laba, karena 

laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran apakah perusahaan itu telah 

dapat berkerja dengan efesien, dengan demikian maka yang harus diperhatihan 

oleh perusahaan ialah tidak hanya bagaimana usaha untuk mempelancar laba 
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tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi profitabilitas. ( 

Lizza;2010) 

Profitabilitas menurut Arif  (2009:78) adalah “untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Efektivitas manajemen tercermin 

pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata 

lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam 

pengelolaan kewajiban dan modal.”  

Pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan dapat menyebabkan 

dampak atau ekonomi perusahaan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pimpinan 

perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang bagi 

perusahaan, dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan 

keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil financial yang telah dicapai di waktu-

waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, 

serta hasil-hasil yang cukup baik. 

PT. Dirgantara Indonesia (persero) adalah satu lembaga instansi yang 

bergerak dalam bidang perekonomian dan merupakan satu kesatuan teknis 

ekonomi tempat terjadinya proses produksi. Perusahaan selalu berusaha 

meningkatkan kinerjanya. 

PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan BUMN atau perusahaan 

milik pemerintah yang diharapkan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, 

atas dasar inilah rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas 

Akhir dengan judul : “ TINJAUAN ATAS KINERJA KEUANGAN DIVISI 

AEROSTRUCTURE PADA PT. DIRGANTARA INDONESIA ( PERSERO ) 

BANDUNG “ 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan pokok  permasalahan yaitu bagaimana perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan diukur berdasarkan rasio liquiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas  pada divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia (persero) 

periode 2007-2011 ? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 Maksud penulisan ini adalah untuk memenuhi pesyaratan dalam menyusun 

Laporan Tugas Ahkir pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini 

berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui perkembangan 

kinerja keuangan perusahaan diukur berdasarkan rasio liquiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas  pada divisi Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia (persero) 

periode 2007-2011.  

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

kepustakaan yang berhubungan dengan analisis rasio laporan keuangan yang 

diterapkan dapat digunakan untuk hal-hal berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Laporan tugas akhir dapat mengaplikasikan ilmu dan teori Analisis 

Laporan Keuangan yang didapat di bangku perkuliahan terhadap 

penelitian yang dilakukan sebenarnya di lapangan. 

b. Laporan tugas akhir dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

penulis khususnya mengenai analisis rasio laporan keuangan dan 

pengalaman melakukan kerja praktik yang sangat bermanfaat dalam 

menyusun tugas akhir. 

c. Laporan tugas akhir dapat melatih dan mengembangkan pola pikir 

ilmiah sehingga mengintergrasi ke dalam bentuk karya ilmiah. 
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2. Bagi perusahaan 

a. Laporan tugas akhir dapat memberikan masukan positif dan 

bermanfaat yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan. 

b. Laporan tugas akhir dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam hal pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan 

kesempurnaan dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan terutama 

kebijaksanaan yang menyangkut laporan keuangan. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan tugas akhir ini dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan dalam mengalisis laporan keuangan sebuah perusahaan serta 

dapat digunakan sebagai bahan referensi penulisan yang sejenis. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini mengumpulkan data yang 

diperlukan, baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan 

kerja praktik pada PT. Dirgantara Indonesia ( PERSERO ) yang berlokasi di jalan 

Pajajaran No. 154 Bandung. 

 


