
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengelola dan melaksanakan manajemen 

perusahaan menjadi lebih profesional. Oleh karena itu, manajemen perusahaan 

dituntut untuk dapat menjalankan manajemen keuangan dengan baik. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan serta mempertahankan aktivitas dan 

keberadaan perusahaan. 

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, manajer, kreditor, investor dan pemerintah untuk 

menilai kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan di perusahaan tersebut.  

Menurut Munawir (2004;36) di dalam analisis laporan keuangan terdapat 

beberapa teknik dan alat yang lazim digunakan di antaranya adalah analisis 

perbandingan laporan keuangan, analisis trend, laporan dengan prosentase 

komponen (common size statement), analisis break event, analisis sumber dan 

penggunaan kas, analisis rasio, analisis sumber dan penggunaan modal kerja dan 

analisis perubahan laba kotor.  

Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan untuk dua periode atau lebih, analisis 

trend merupakan metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari pada 



 

 

keadaan keuangannya apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau bahkan turun, 

common size statement merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui 

prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya juga 

untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya, analisis break event merupakan suatu analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan, analisis sumber dan penggunaan kas merupakan suatu analisis untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui 

sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu, analisis rasio 

merupakan metode analisis mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam 

neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu, dan 

analisis perubahan laba kotor merupakan suatu analisis untuk mengetahui sebab-

sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain 

atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk 

periode tersebut.  

Analisis rasio laporan keuangan merupakan analisis yang paling sering 

digunakan dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Melalui analisis rasio 

laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui perubahan posisi dan kinerja 

keuangan perusahaan dengan membandingkan rasio laporan keuangan untuk 

beberapa periode selain itu manajemen juga dapat mengetahui trend atau tendensi 

posisi kemajuan keuangan perusahaan. 

Menurut Munawir (2004;70) analisis rasio laporan keuangan yang lazim 

digunakan adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas 

dan rasio aktivitas. Analisis rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek perusahaan. Analisis rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan. 



 

 

Analisis rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan. 

Analisis rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas penggunaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

PT. Sintas Kurama Perdana adalah salah satu anak perusahaan PT. Pupuk 

Kujang. PT. Sintas Kurama Perdana merupakan perusahaan yang memproduksi 

asam formiat, yang didirikan dengan tujuan memanfaatkan gas CO yang ada 

dalam gas proses pabrik ammoniak dan utilitas yang masih idle di PT. Pupuk 

Kujang. Asam formiat digunakan sebagai koagulan (penggumpalan) pada industri 

karet, bahan penolong pada indutri tekstil dan penyamakan pada industri kulit. 

Untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, PT Sintas Kurama Perdana 

menggunakan analisis rasio laporan keuangan, karena dengan menggunakan 

analisis rasio laporan keuangan tersebut PT Sintas Kurama Perdana dapat melihat 

perubahan kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut Analisis Laporan Keuangan, yang selanjutnya akan penulis tuangkan dalam 

Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS ANALISIS RASIO 

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS 

PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SINTAS KURAMA PERDANA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok 

permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyajian Laporan Keuangan pada PT. Sintas Kurama Perdana 

2. Bagaimana Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Aktivitas                   

PT. Sintas Kurama Perdana pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukan kerja praktik yaitu untuk :  



 

 

1. Mengetahui bentuk penyajian Laporan Keuangan pada PT. Sintas Kurama 

Perdana. 

2. Mengetahui kondisi Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Aktivitas 

PT. Sintas Kurama Perdana pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

pustaka yang berhubungan dengan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan aktivitas diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

berkepentingan, antara lain : 

1. Perusahaan 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

menilai keberhasilan perusahaan di masa yang datang. 

2. Penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi serta melengkapi dan 

menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari perusahaan dan literatur-

literatur lain serta membandingkan dengan penerapan sesungguhnya di 

perusahaan. 

3. Rekan-rekan di lingkungan Perguruan Tinggi 

Sebagai sumber informasi dan menjadi referensi atau perbandingan yang 

berkaitan dengan masalah Laporan Tugas Akhir ini atau bahkan melakukan 

pengembangan lebih lanjut. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2003:54) mengatakan 

bahwa : 

“Penelitian deskriptif, yaitu metode dalam meneliti sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan  antar 

fenomena yang diselidiki”. 



 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan dengan 

tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang menjadi 

pokok bahasan dalam Laporan Tugas Akhir. Adapun teknik yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (Observation) 

Yaitu teknik pengumpulkan data dengan pengamatan langsung pada objek 

perusahaan yang akan diteliti melalui pengamatan dan pencatatan yang 

diperoleh kebenarannya. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu mengadakan dialog/wawancara secara langsung dengan pimpinan 

dan karyawan perusahaan yang bersangkutan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan bidang yang diteliti dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

c. Kerja Praktik 

 Yaitu peninjauan secara langsung ke perusahaan yang menjadi objek 

pengamatan selama waktu yang ditentukan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu usaha mengumpulkan data sekunder dengan jalan melakukan penelitian 

terhadap literatur buku referensi dan sumber lain yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

data sekunder yang dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Kerja praktik ini dilakukan di PT. Sintas Kurama Perdana yang berlokasi 

di Jln. Jenderal Ahmad Yani No 39 Cikampek, sedangkan waktu kerja praktik 

dilakukan mulai dari tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 18 Juli 2008. 

 

 


