
                                                       BAB 1 
                                               PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Perkembangan perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar ekonomi, 

yaitu Sektor Swasta, BUMN, dan Koperasi. Ketiga pilar perekonomian tersebut sesuai 

dengan GBHN tahun 1993. GBHN menyatakan bahwa usaha nasional yang terdiri dari 

aktivitas tersebut diarahkan mampu meningkatkan gairah perekonomian, dapat 

meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh 

persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan nasional. 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat menyebabkan semakin 

kompleks dan dinamisnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Jika 

pada awalnya permasalahan yang dihadapi setiap perusahaan hanya berkisar pada 

permasalahan produksi, kemudian berkembang kepermasalahan mengenai pemasaran, 

dan akhirnya lebih berkembang lagi kepermasalahan mengenai laporan keuangan. 

Untuk menanggulanginya perlu dilakukan berbagai strategi untuk mencari jalan 

penyelesaiannya. Karena keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya didukung oleh 

teknik produksi yang digunakan, serta sistem pemasaran yang baik saja, tetapi 

diperlukan juga faktor lain seperti upaya untuk mengukur keadaan keuangan serta 

penggunaannya secara efisien. 

Untuk mengetahui keadaan keuangan serta penggunaannya secara efisien, 

maka diperlukan suatu laporan yang dapat menggambarkan kondisi laporan keuangan 

dan hasil aktivitas perusahaan. Melalui pengkajian dan penganalisaan laporan tersebut, 

dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan selama periode tertentu. Hal 

ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh  Djarwanto P.S  bahwa :                                              

“ Analisa laporan keuangan meliputi penelaahan tentan g hubungan dan 

kecenderungan atau trend untuk mengetahui keadaan k euangan, hasil usaha dan 

kemajuan keuangan perusahaan, apakah memuaskan atau  tidak memuaskan.” 

Pada perusahaan yang telah berkembang menjadi perusahaan besar, laporan 

tersebut berguna bagi pemilik perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan operasi perusahaan, dimana pemilik perusahaan tidak lagi dapat 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan operasi 
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perusahaan, disebabkan jangkauan pengawasan (span of control ) sudah semakin luas 

pada seluruh aspek kegiatan yang tercakup didalamnya. 

Laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan.  

Laporan keuangan mencerminkan seberapa besar kekayaan, hutang, maupun 

modal perusahaan pada suatu saat, atau berapa hasil usaha yang diperoleh selama 

periode tertentu. 

Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh S. Munawir  dalam bukunya “ 

Analisa Laporan Keuangan “ (2002;1 ),  sebagai berikut : 

“ Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkem bangan suatu 

perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi  keuangan perusahaan 

tersebut, dan kondisi keuangan perusahaan tersebut dapat diketahui dari laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan “. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang mempunyai 

peranan penting dalam memberikan gambaran mengenai hasil yang telah dicapai dalam 

suatu periode tertentu, yang terdiri dari neraca, laporan laba – rugi, dan laporan 

perubahan posisi modal. Laporan tersebut dianalisis untuk  menilai tingkat likuiditas, 

solvabilitas, serta rentabilitas perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, 

maka akan diperoleh data untuk mengetahui dan menilai kemampuan perusahaan. 

Analisis yang dilakukan adalah analisis likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas 

perusahaan, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi hutang jangka pendek, mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang dan mengetahui berapa besar laba yang diperoleh perusahaan. 

Laporan keuangan juga merupakan hasil akhir dari proses pencatatan 

keuangan, yang merupakan pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada 

satu periode tertentu. Untuk bisa melihat prestasi perusahaan sesungguhnya, perlu 

dilakukan interpretasi dari laporan keuangan yaitu dengan menghubungkan elemen-

elemen yang ada pada laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva 

yang satu dengan yang lainnya atau antara elemen yang ada pada aktiva dengan 

pasiva, dan lain sebagainya. Dari hasil interpretasi ini akan diperoleh banyak gambaran 

mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. 
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Sehubungan dengan uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul : “ Tinjauan Atas Analisis 

Ratio Laporan Keuangan Pada PT. Citra Marga Nusapha la Persada “.    

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan yang telah dikemukakan dalam latar 

belakang, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1.Bagaimana analisis ratio terhadap laporan keuangan di PT. Citra Marga Nusaphala 

Persada Tbk. 

2.Bagaimana perhitungan Ratio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas di PT. Citra 

Marga Nusaphala Persada Tbk pada tahun 2000,2001, 2002, dan 2003. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud 

dan tujuan yang ingin dicapai penulis melalui kerja praktik yang dilakukan ini adalah : 

1.Untuk mengetahui bagaimana analisis ratio terhadap laporan keuangan di PT. Citra 

Marga Nusaphala Persada Tbk. 

2.Untuk mengetahui kondisi  Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas di PT. Citra Marga  

Nusaphala Persada Tbk pada tahun 2000,2001, 2002,dan 2003. 

 

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

 

Pada bagian ini penulis menjelaskan dengan singkat manfaat atau kegunaan dari 

penulisan laporan tugas akhir. Data serta informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik 

serta hasil studi pustaka yang berhubungan dengan analisis Ratio Likuiditas, Solvabilitas, 

dan Rentabilitas diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :  

1. Manfaat yang didapat oleh penulis, dapat menambah pengetahuan dibidang 

akuntansi khususnya mengenai analisis laporan keuangan dan juga sebagai sarana 

untuk membandingkan teori yang pernah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan 

dilapangan. 

2.  Manfaat laporan tugas akhir bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu 

laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dalam menilai keberhasilan 
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perusahaan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan 

kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

3.  Manfaat bagi pihak-pihak lain yang mungkin akan melakukan penelitian lanjutan, 

yaitu laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi kerja praktik selanjutnya. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 

Pada sub bab ini penulis menjelaskan bagaimana penulis mendapatkan data 

dalam rangka penulisan laporan tugas akhir ini. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini 

penulis mendapatkan data melalui dua cara yaitu : melalui penelitian lapangan ( field 

research ) dengan melakukan observasi, magang/kerja praktik, dan wawancara, 

penelitian kepustakaan ( Library Research ) dimana penulis mencari literature atau 

bahan-bahan publikasi lainnya yang relevan sebagai referensi dan teori untuk 

mendukung dalam pembahasan permasalahan yang ada. 

Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

data yang akurat, dengan cara turun langsung kelapangan dan melakukan penelitian 

yang ada kaitannya dengan pembuatan laporan tugas akhir ini. 

Adapun tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi tentang latar belakang 

keadaan saat ini, termasuk interaksi lingkungan sesuatu unit sosial. Sedangkan ciri 

penelitian ini adalah penelitian mendalam mengenai unit bisnis/sosial tertentu yang 

hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai 

unit tersebut.  

Teknik yang digunakan pada proses penelitian lapangan tersebut adalah 

dengan melakukan observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

tujuan langsung pada kegiatan/pekerjaan yang dihada pi melalui pengamatan dan 

pencatatan untuk memperoleh kebenaran. ( Hadari Naw awi dan H.M. Martini 

Handari, instrumen penelitian sosial, 2000 : 20 ). 

Observasi sebagai alat pengumpul data harus dilakukan secara sistematis. 

Pencatatan semua data harus menurut prosedur dan peraturan-peraturan tertentu 

sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil observasi itu harus 

memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara ilmiah. 
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Pada garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

A. dengan partisipasi, pengamat menjadi partisipan 

B. tanpa partisipasi, pengamat sebagai nonpartisipan 

Observasi sebagai partisipan artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari 

kelompok yang diteliti, misalnya, ia merupakan anggota perkumpulan atau ia menjadi 

pekerja dalam perusahaan yang diselidiki. Keuntungan cara ini adalah bahwa penelitian 

telah merupakan bagian integral dari situasi yang diselidiki sehingga kehadirannya tidak 

mempengaruhi situasi dalam kewajarannya. Ia mengenal situasi itu dengan baik karena 

ia berada di dalamnya dan dapat mengumpulkan data yang cukup banyak. 

Di samping keuntungan yang akan dicapai oleh peneliti sebagai partisipan ada 

juga kelemahannya, yaitu peneliti terlampau jauh terlibat dalam situasi sehingga 

prosedur yang diikutinya tidak dapat diulangi oleh peneliti yang lain. Hal ini disebabkan 

keterlibatannya mungkin ia dapat menilai secara tajam hal-hal yang khas yang harus 

diamati dan dicatat karena dianggap sudah biasa. 

Teknik kedua yang digunakan pada proses penelitian lapangan adalah dengan 

melakukan wawancara. Wawancara sendiri adalah merupakan teknik pengumpul an 

data dengan cara mengadakan komunikasi langsung di subjek untuk 

mengumpulkan data dan dalam hal ini staf atau pelak sana yang menguasai 

bidangnya. ( Handari Nawawi dan H.M. Martini Handar i, Instrumen Penelitian 

Sosial, 2000 : 70 ) 

Wawancara dapat dilakukan dua orang atau lebih secara berhadap-hadapan. 

Hubungan antara pewawancara dengan yang di wawancarai bersifat sementara dalam 

jangka waktu tertentu. 

Pewawancara yang memerlukan informasi sudah tentu sebagai orang asing 

yang belum berkenalan jauh sebelumnya. Akan tetapi pewawancara harus mampu 

mendekati responden sehingga ia rela memberikan informasi yang diinginkan oleh 

pewawancara. Bila responden bersifat defensif tentu saja ia tidak akan memberikan 

semua informasi yang diinginkan. 

Selama peneliti mengadakan wawancara, ia harus menerima semua informasi dari 

responden dengan tidak membantah, mengecam, menyetujui, atau tidak menyetujui. 

Data yang diperoleh dari responden diolah peneliti untuk mendapatkan generalisasi 

yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Seandainya terdapat 

keterangan yang subjektif atau bersifat pribadi, peneliti tetap harus menemukan yang 

lebih objektif. 
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Seorang peneliti harus mampu menunjukkan pertanyaan yang merumuskan 

secara tajam, jelas, dan tepat. Di samping itu peneliti harus mampu menangkap dan 

menafsirkan semua keterangan yang diberikan oleh responden. 

Seseorang dapat mengungkapkan kenyataan hidup atau apa yang dipikirkan 

atau dirasakan tentang berbagai aspek kehidupan melalui wawancara. Dengan melalui 

tanya jawab  kita dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga kita memperoleh 

gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu 

melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain. Berdasarkan bahan 

yang didapat itu peneliti dapat memperoleh gambaran yang objektif tentang masalah 

yang dihadapi. 

Selain berfungsi deskriptif, wawancara dapat berfungsi eksploratif, yaitu 

memperdalam masalah-masalah yang masih samar-samar. Umpamanya studi yang 

mendalam tentang kuliah kerja / praktik kerja, kehidupan mahasiswa di rumah kontrakan 

atau asrama, kehidupan keluarga orang-orang yang tingkat sosialnya rendah, dsb. 

Setelah kita menetapkan tujuan wawancara kita pun harus menetapkan 

langkah-langkah yang dapat mempertinggi hasil pengumpulan data. Langkah-langkah 

yang harus ditempuh sebagai berikut : 

1. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

Alat bantu untuk melakukan wawancara harus disiapkan, agar pada saat 

pelaksanaan tidak ada hambatan dan memudahkan pelaksanaan wawancara. Alat 

ini misalnya kertas, pensil atau ballpen, tape recorder, kamera video, dsb.  

2. Menetapkan sampel yang akan diwawancara 

Apakah sampel yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dapatkah 

mereka menerima dan membantu memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan. 

3. Menyusun pedoman wawancara 

Pedoman yang disusun berisi siapa-siapa yang harus dihubungi. Bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan harus mempunyai standar yang sama dan seragam. 

Setiap pertanyaan jangan sampai menimbulkan bermacam-macam penafsiran. 

4. Mencoba wawancara 

Untuk menjamin ketepatan dan ketelitian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan perlu 

percobaan lebih dahulu kepada beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat yang 

sama dengan sampel. Hal ini untuk menguji efektif tidaknya wawancara tersebut. 
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5. Berhubungan dengan orang yang akan diwawancarai 

Setelah kita menyelesaikan persiapan untuk mengadakan wawancara, maka kita 

perlu juga mengadakan persiapan di pihak sampel. Sampel kita hubungi dan kita 

jelaskan maksud mengadakan wawancara. Akan lebih baik lagi bila disiapkan waktu 

dan tempat yang menjamin suasana bebas dan tidak terganggu. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita menyusun pertanyaan untuk 

wawancara, yaitu : 

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya menggunakan kalimat pendek 

dan jelas. Informasi pertanyaan harus diperhatikan,sebab bila kalimat dan informasi 

pertanyaan tidak jelas akan meragukan responden. Bila perlu, setiap pertanyaan 

dapat ditambahkan keterangan untuk memperjelas pertanyaan. 

2. Setiap pertanyaan harus dirumuskan secara sentral, jangan sampai rumusan 

pertanyaan itu untuk mendapatkan jawaban tertentu. 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidasi harus dihindari. Demikian juga 

jangan sampai terpojok pada situasi untuk mempertahankan diri. 

4. Pertanyaan-pertanyaan harus dimulai dengan yang netral dan tidak bersifat pribadi. 

Pertanyaan-pertanyaan yang lebih pelik dan mendetail baru diajukan kemudian 

setelah situasi memungkinkan. 

5. Bila pertanyaan-pertanyaan itu akan diseragamkan,dapat juga pertanyaan itu akan 

dibacakan. 

6. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut, segeralah jawaban itu dicatat pada saat itu 

juga. Jawaban-jawaban yang tidak sesuai sekali-sekali jangan sampai ditertawakan 

atau menunjukkan keheranan. Untuk mengecek jawaban boleh juga pewawancara 

memberi komentar sedikit-sedikit untuk menciptakan suasana yang lebih baik. 

7. Setelah pertanyaan diajukan, berilah kesempatan responden untuk menjawab 

sendiri dan jangan berusaha untuk mempengaruhinya. Pertolongan hanya diberikan 

pada bagian-bagian yang sangat mendesak. 
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1.6 Lokasi dan Waktu kerja Praktik 

 

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang ada bahwa penulisan laporan 

tugas akhir untuk program Diploma 3 ditulis berdasarkan hasil kerja praktik atau magang 

pada suatu perusahaan atau organisasi bisnis. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada 

PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kavling 

28 Jakarta. 


