
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini telah banyak mengalami 

kemajuan yang pesat, persaingan antar perusahaan pun dirasa semakin ketat. 

Manajemen dituntut agar lebih bisa mengelola dan menjalankan perusahaan 

secara profesional agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat bertahan atau bahkan bisa tumbuh 

dan berkembang juga manajemen harus mencermati kondisi serta kinerja 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang mempunyai 

peranan penting dalam memberikan gambaran mengenai hasil yang telah dicapai 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan haruslah bersifat 

umum dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Laporan keuangan merupakan informasi yang 

sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-

hasil yang dicapi oleh suatu perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 yaitu terdiri dari : Laporan 

posisi keuangan, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, 

Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, dan Laporan posisi keuangan 

awal periode. 

Bagi manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, menggambarkan tingkat efisien 

operasi dari manajer dalam mengelola perusahaan yang biasanya dilihat dari 

besarnya laba yang diperoleh serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk 

menghadapi kondisi yang akan datang. 



Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

laporan keuangan dua periode atau lebih, membandingkan pos-pos yang terdapat 

dalam laporan keuangan dalam satu periode dan membandingkan laporan 

keuangan dengan perusahaan lain yang sejenis agar dapat dilakukan analisis yang 

lebih mendalam. Salah satu teknik analisis laporan keuangan yang paling sering 

digunakan oleh perusahaan yaitu analisis rasio. 

Analisis rasio adalah salah satu cara untuk menghitung dan 

menginterpretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan melihat kinerja 

perusahaan. Analisis rasio yang merupakan salah satu dari sekian banyak analisis 

keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, kekuatan dan kelemahan 

yang dihadapi perusahaan dibidang keuangan. Di dalam menganalisis laporan 

keuangan perusahaan, setiap manajemen perusahaan harus memperhatikan semua 

bentuk analisis laporan keuangan. Analisis rasio yang sering digunakan adalah 

analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Analisis likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Analisis 

solvabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh 

utang. Analisis profitabilitas adalah untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan segala aktivitas yang dimilikinya. 

Salah satu alasan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan adalah 

menilai kinerja perusahaan. Dimana penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis dua aspek yaitu kinerja financial dan kinerja non-financial. Kinerja 

financial dapat dilihat melalui data-data laporan keuangan, sedangkan kinerja 

non-financial dapat dilihat melalui aspek pemasaran, aspek teknologi, dan aspek 

manajemen. 

Pengukuran kinerja suatu perusahaan sangat berguna untuk 

membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis sehingga dapat 

dilakukan suatu tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaikinya. Tanpa 



perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja perusahaan mengalami 

perbaikan atau sebaliknya mengalami penurunan.  

 Sehubungan dengan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan atas 

Analisis Laporan Keuangan Dengan Perhitungan Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Bio Farma (Persero).” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT Bio Farma (Persero) ? 

2. Bagaimana analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT Bio 

Farma (Persero) pada periode 2009-2010 ? 

1.3  Tujuan Tugas Akhir 

 Tujuan dilaksanakannya penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada PT Bio Farma 

(Persero). 

2. Untuk mengetahui analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas 

PT Bio Farma (Persero) pada periode 2009-2010. 

1.4  Kegunaan Tugas Akhir 

 Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, sebagai alat untuk memperluas pengetahuan serta menambah 

wawasan khususnya mengenai analisis rasio laporan keuangan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

khususnya mengenai analisis rasio laporan keuangan. 



3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penulisan laporan tugas akhir selanjutnya. 

1.5  Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bio Farma 

(Persero) yang berlokasi di Jl. Pasteur No 28, Bandung. Waktu pelaksanaan kerja 

praktik dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2012 – 13 April 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


