
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh seluruh karyawannya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu 

mendapatkan laba. Oleh karena itu dalam melakukan aktivitas atau operasinya, 

perusahaan harus didukung oleh adanya modal yang cukup memadai agar operasi 

perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 

Agar masyarakat mengetahui suatu perusahaan dalam keadaan baik, maka 

perlu dibuatkan suatu laporan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam bentuk 

laporan keuangan yang disusun secara periodik. 

PT. CIPTAARTHA GRAHAMULIA yang bergerak dibidang industri 

tekstil  pencelupan kain sudah tentu harus dapat mengantisipasi masalah dibidang 

finansialnya dengan melakukan perencanaan yang matang, sehingga perusahaan 

akan dapat menunjukkan prestasi kerja dan kondisi keuangan yang baik bila 

ditinjau dari segi likuiditas perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan kerjasama 

yang baik antara pimpinan dan karyawan perusahaan. 

Dalam menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat 

digunakan Rasio Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi perusahaan yang mana 

akan membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dan perencanaan untuk 

memperoleh sumber-sumber modal kerja dan dalam penggunaan dana yang 

diperoleh tersebut. 

Begitu besarnya peranan modal atau dana dalam menunjang aktivitas 

perusahaan menyebabkan perlunya analisis terhadap sumber dan pengunaan 

modal atau dana yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat 

mengganggu jalannya operasional perusahaan.  

Hasil analisis disamping berguna bagi perbaikan penyusunan rencana dan 

kebijakan perusahaan di waktu yang akan datang, juga sangat berguna untuk 

menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya.  

1 



 2

Berdasarkan uraian diatas,  penulis merasa tertarik untuk memahami lebih 

jauh mengenai Analisis Laporan Keuangan. Oleh Karena itu penulis mencoba 

melakukan penelitian pada PT. CIPTAARTHA GRAHAMULIA dan laporannya 

akan ditulis dalam laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS 

ANALISIS RASIO PADA LAPORAN KEUANGAN PT. CIPTAARTHA 

GRAHAMULIA”  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Sesuai dengan yang diuraikan diatas, perumusan masalah yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah :  

1.   Bagaimana Perhitungan Analisis Rasio Perusahaan pada Tahun 2005 – 2006. 

2. Bagaimana Perbandingan Analisis Rasio Perusahaan pada Tahun 2005 – 2006. 

3. Bagaimana Analisis Rasio yang di capai oleh Perusahaan pada Tahun 2005 – 

2006. 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui Analisis Rasio Perusahaan pada Tahun 2005 – 2006. 

2. Untuk mengetahui Perbandingan Analisis Rasio Perusahaan pada Tahun 2005 

– 2006. 

3. Untuk mengetahui Analisis Rasio yang di capai oleh Perusahaan pada Tahun 

2005 – 2006.  

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Dengan melakukan peninjauan dan penelitian ini, penulis mengharapkan 

hasil yang dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

1.   Penulis 

Dengan melakukan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

tambahan pengetahuan mengenai Analisis Laporan Keuangan. 

2.   Perusahaan 
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Sebagai salah satu masukan dalam upaya perusahaan untuk lebih 

meningkatkan efisiensi dan pengendalian dibidang keuangan melalui 

perencanaan yang lebih baik. 

 

 

3.   Pembaca 

Hasil peninjauan dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan 

serta bahan referensi yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan 

mengenai rasio likuiditas. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 Metode peninjauan tugas akhir yang digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu data yang diperoleh selama kerja praktik ini akan dianalisis, dipecahkan 

masalahnya serta akan ditarik suatu kesimpulan untuk diberikan saran , sedangkan 

teknik peninjauan yang digunakan adalah : 

1.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk teori-teori yang mendasar dan yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah yang telah dipilih untuk dibahas 

dalam Laporan Tugas Akhir ini, yaitu cara membaca atau mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

2.   Penelitian Lapangan (Field Research) 

Mengadakan penelitian secara langsung ke PT. CPTAARTHA 

GRAHAMULIA yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data 

masukan mengenai masalah yang akan diteliti, dengan cara : 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang diteliti untuk memperoleh data yang erat hubungannya dengan 

masalah yang dibahas. 

b. Wawancara 
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Pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab yang sifatnya terbuka 

dengan pimpinan perusahaan atau staf (khususnya bagian keuangan) yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan pada PT. 

CIPTAARTHA GRAHAMULIA yang berlokasi dijalan Dr. Djunjunan No. 222 

Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2007 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 


