
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang. 

Perkembangan perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar ekonomi 

yaitu, sektor swasta, BUMN, dan Koperasi. Salah satu dari BUMN tersebut adalah 

PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero). PT DIRGANTARA INDONESIA 

(Persero) adalah satu – satunya produsen pesawat terbang di Indonesia baik untuk 

memenuhi permintaan di dalam negeri maupun diluar negeri dan juga dituntut untuk 

lebih meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sebagai pemakai produksinya. 

Selain membuat pesawat, PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) juga 

memberikan pelayanan perawatan dan pemeliharaan produk – produknya atau 

pelayanan “Purna Jual“. Dalam memenuhi permintaan pelayanan dan juga 

pemeliharaan produk tersebut perlu didukung oleh kesiapan maintenance dan 

pengadaan suku cadang (sparepart). Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian 

keuangan yang baik terhadap perusahaan dengan cara melakukan analisis terhadap 

laporan keuangannya. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari operasi akuntansi pada suatu 

periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil 

keputusan.  

Laporan keuangan haruslah bersifat umum dan disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan yang telah diterima umum sebagai acuannya agar dapat 

memenuhi kebutuhan para pemakainya, laporan keuangan merupakan informasi yang 

sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil – hasil 

yang dicapai oleh suatu perusahaan. 



Informasi merupakan alat yang penting bagi manajemen untuk membantu 

menggerakkan dan mengembangkan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan bagi 

pimpinan perusahaan memiliki arti penting yaitu untuk menyusun rencana perusahaan 

yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan, dan menetapkan kebijakan            

– kebijakan yang relevan untuk menghadapi kondisi yang akan datang. 

Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan akan memberikan gambaran 

mengenai hasil usaha posisi keuangan dan perubahan sosial keuangan perusahaan. 

Data keuangan tersebut akan berarti apabila dilakukan suatu analisis lebih lanjut yang 

akan memberi arti lebih penting mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya dalam 

perusahaan. 

Bagi pimpinan atau pihak manajemen perusahaan hasil analisis dapat dijadikan 

sebagai alat ukur dalam menilai kemajuan usaha dan efisiensi penggunaan data yang 

telah tersedia. Selain itu hasil analisis juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan 

keputusan dalam penetapan kebijaksanaan intern perusahaan. 

Didalam menganalisis laporan keuangan perusahaan setiap manajemen 

perusahaan harus memperhatikan semua bentuk analisis laporan keuangan. Bentuk 

analisis keuangan yang dipergunakan yaitu analisis rasio yang merupakan salah satu 

dari sekian banyak analisis keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur 

kemampuan, kelemahan, dan kekuatan yang dihadapi perusahaan dibidang 

keuangannya. Analisis rasio yang digunakan yaitu analisis rasio likuiditas, analisis 

rasio solvabilitas, analisis rasio aktivitas, dan analisis rasio rentabilitas. 

Sehubungan dengan uraian penulis yang dikemukakan diatas maka penulis 

tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PEHITUNGAN RASIO 

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN RENTABILITAS PADA 

PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero)”    

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah. 

 Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada PT. DIRGANTARA 

INDONESIA (Persero) pada tahun 2003 sampai dengan 2005. 

2. Bagaimana cara PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dalam menilai 

kondisi perusahaan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, dan rentabilitas pada tahun 2003 sampai dengan 2005.  

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir. 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka laporan Tugas akhir ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada        

PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) pada tahun 2003 sampai dengan 

2005. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara PT DIRGANTARA INDONESIA 

(Persero) dalam menilai kondisi perusahaan dengan menggunakan analisis 

rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas  pada tahun 2003 sampai 

dengan 2005. 

 

1.4 Kegunaan Tugas akhir. 

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

pustaka yang berhubungan dengan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

rentabilitas diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dibidang akuntansi khususnya 

mengenai analisis laporan keuangan dan sebagai sarana untuk 

memperbandingkan teori yang pernah didapat di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 



2. Bagi perusahaan, laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna dalam 

memberikan informasi tentang keberhasilan perusahaan, serta dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan kebijakan- kebijakan yang 

akan diharapkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain, laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi bagi kerja praktik selanjutnya. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir. 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas akhir ini 

adalah dengan menggunakan Metode Deskriptif  yaitu “metode penelitian yang 

membandingkan suatu masalah yang diteliti secara langsung ke lapangan dengan 

teori yang ada”. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan 

data laporan- laporan kerja ini, yaitu dilakukan dengan cara : 

1. Studi lapangan yaitu praktik kerja yang dilakukan  dengan cara turun 

langsung ke lapangan dan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan 

pembuatan laporan praktik kerja ini. 

2. Studi pustaka yaitu bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelahaan terhadap literatur atas masalah yang diteliti, 

yang akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori dalam praktik 

kerja. 

3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

komunikasi langsung di subjek untuk mengumpulkan data dan dalam hal ini 

staf atau pelaksana yang menguasai dibidangnya. 

4. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan langsung pada 

kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan 

yang diperoleh kebenarannya. 

 

 



1.6 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan praktik kerja 

di PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jln, Pajajaran no 154 

Bandung. Praktek kerja ini dimulai dari tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 

tanggal 11  Oktober 2008. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


