
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Kondisi  keuangan  dan  hasil  operasi  bisnis  perusahaan  merupakan  hal 

penting  bagi  banyak  kelompok,  termasuk  pemilik,  manajer,  kreditor,  instansi-

instansi pemerintah, karyawan, serta yang akan menjadi pemilik dan kreditor di 

kemudian hari.

Laporan keuangan  (financial  statement),  memberikan  ikhtisar  mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan, di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, 

kewajiban  dan  modal  sendiri  pada  suatu  akhir  periode  tertentu,  dan  laporan 

rugi/laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama 

satu periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun.

Kebanyakan pos-pos dalam laporan-laporan tersebut terbatas kegunaannya 

apabila  dipertimbangkan  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri  karena  pos-pos 

tersebut sangat berkaitan atau berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Oleh 

sebab  itu  penting  sekali  adanya  analisis  mengenai  laporan  keuangan  guna 

membantu  para  pemakai  laporan  keuangan  untuk  mendapatkan  informasi  atau 

gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

yaitu  analisis rasio.  Dengan cara ini digunakan perbandingan terhadap pos-pos 

yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut.

Dengan mengadakan analisis rasio terhadap laporan keuangan dari suatu 

perusahaan akan sangat bermanfaat bagi seorang analis untuk dapat mengetahui 

keadaan  dan  perkembangan  keuangan  (financial) dari  perusahaan  yang 

bersangkutan.  Dalam  suatu  perusahaan  pihak  yang  berkepentingan  dengan 

laporan  keuangan  tersebut  adalah  pimpinan  perusahaan  atau  manajemen  dan 

pemilik perusahaan. 



Dengan  melakukan  analisis  terhadap  laporan  keuangannya  seorang 

manajer  akan  dapat  mengetahui  keadaan  perkembangan  finansial  dari 

perusahaannya dan akan diketahui  hasil-hasil  finansial  yang  telah dicapai  dari 

masa periode berjalan.  Selain itu dengan menganalisis terhadap laporan keuangan 

di masa-masa yang lalu dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaannya 

serta  hasil-hasil  finansial  yang dianggap cukup baik.  Selain pihak manajemen, 

banyak pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut dari suatu 

perusahaan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu kreditor dan investor.

Analisis rasio  (ratio analysis) digunakan untuk membandingkan risk and 

return perusahaan yang berbeda sehingga dapat membantu investor dan kreditor 

selaku  stakeholders utama membuat  keputusan investasi  dan  pemberian  kredit 

secara tepat.  Keputusan tersebut memerlukan evaluasi prubahan kinerja selama 

jangka  waktu  investasi  dan  perbandingan  antara  perusahaan  sejenis  menurut 

periode waktu yang diperbandingkan.

Kreditur  jangka  pendek   (short-term  bank dan  trade  creditor)  sangat 

berkepentingan  dengan  likuiditas  jangka  pendek  perusahaan.  Kreditur  jangka 

panjang  (long-term  creditor,  seperti  bondholders)  berkepentingan  dengan 

solvabilitas  dalam  jangka  panjang.  Para  kreditur  ini  mengharapkan  risiko 

minimum  dan  keyakinan  sumber  daya  tersedian  untuk  peluanasan  pokok  dan 

bunga.

Investor ekuitas sangat berkepentingan dengan earning power perusahaan 

dalam jangka panjang. Investor ekuitas akan menerima risiko residual yaitu return 

dari kegiatan operasional setelah seluruh klaim supplier dan kreditur diselesaikan 

sehingga  analisis  bagi  investor  ekuitas  memerlukan  analisis  yang  bersifat 

komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

mengenai  analisis  rasio  keuangan.  Dalam hal  ini  penulis  mencoba  melakukan 

observasi  terhadap  salah  satu  Perusahaan  di  Bandung,  yaitu  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA. Judul Laporan Tugas Akhir yang penulis bahas mengenai:

“Tinjauan atas Analisis Rasio Keuangan  sebagai Alat Ukur Kondisi 

Keuangan pada PT. PUSAKA NUSANTARA.”



1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat terlalu luasnya permasalahan yang ada dalam menilai kondisi 

keuangan  suatu  perusahaan,  maka  penulis  mencoba  mengidentifikasikan 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah PT. PUSAKA NUSANTARA telah melakukan teknik analisis laporan 

keuangan dengan baik?

2. Apakah kinerja PT. PUSAKA NUSANTARA telah berjalan dengan baik?

3. Apakah  Analisis  Rasio  Keuangan  yang  dilakukan  PT.  PUSAKA 

NUSANTARA  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  menilai  kondisi 

keuangan perusahaannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui teknik analisis rasio keuangan yang dilakukan oleh PT. PUSAKA 

NUSANTARA.

2. Mengetahui dan mengevaluasi kinerja PT.PUSAKA NUSANTARA melalui 

Analisis Rasio Keuangan.

3. Mengetahui  dan  mengevaluasi  mengenai  Analisis  Rasio  Keuangan  sebagai 

alat bantu dalam menilai aktivitas, likuiditas, leverage dan profitabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam  penyusunan  laporan  tugas  akhir  ini  semua  data  yang  penulis 

peroleh merupakan hasil dari penelitian melalui proses pengumpulan, pemikiran 

serta penganalisisan data sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir 

ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis Sendiri

a. Hasil  dari  observasi  ini  berguna  sebagai  sumber  informasi  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  mengenai  Analisis  Rasio 

Keuangan.

b. Penelitian ini berguna sebagai suatu studi kasus mengenai bagaimana cara 

menilai suatu kondisi keuangan perusahaan.



c. Penelitian  ini  sebagai  aplikasi  dari  ilmu  pengetahuan  bersifat  teori  ke 

dalam praktik di lapangan.

2. Bagi Rekan Mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Perusahaan khususnya PT.PUSAKA NUSANTARA, penelitian ini dapat 

dijadikan  sebagai  masukan  dalam  menilai  kondisi  laporan  keuangan  pada 

periode selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan merupakan hasil  akhir  dari  proses  akuntansi.  Setiap 

perusahaan dalam menyajikan  laporan  keuangan harus  memperhatikan  kaidah-

kaidah  atau  standar-standar  yang  berlaku  umum  mengenai  penyajian  laporan 

keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam PSAK.

Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  (2002  :  2)  dalam Standar  Akuntansi 

Keuangan menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan adalah bagian dari  proses pelaporan keuangan yang 
lengkap  meliputi  neraca,  laporan  laba/rugi,  laporan  perubahan  posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus 
kas  atau  laporan  arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi 
penjelasan  yang  juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang 
berkaitan dengan laporan tersebut.”

Berdasarkan  definisi  Laporan  Keuangan  tersebut  di  atas,  maka  penulis 

dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa pengertian Laporan Keuangan merupakan 

suatu  bentuk  pelaporan  mengenai  kinerja  dan  kondisi  keuangan  dari  suatu 

kegiatan usaha yang berisikan daftar Neraca, Laporan Laba-Rugi serta Laporan 

perubahan posisi Keuangan.

Laporan  keuangan  merupakan  alat  bagi  manajemen  perusahaan  dalam 

mempertanggujawabkan kegiatan usaha yang dilakukannya serta sebagai alat di 

dalam  mengambil  keputusan.  Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  gambaran 

informasi yang jelas dari laporan keuangan yang disajikan persahaan perlu adanya 

suatu teknik di dalam menganalisis laporan keuangan.



Pada  mulanya  analisis  laporan  keuangan  hanya  berfungsi  sebagai  alat 

untuk  menguji  pekerjaan  pembukuan,  akan  tetapi  dalam  perkembangan 

selanjutnya analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan serta dapat juga digunakan untuk menilai posisi dan kondisi keuangan 

suatu perusahaan.

Banyak  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan  suatu 

perusahaan,  salah  satunya  adalah  pimpinan  perusahaan.  Laporan  keuangan 

merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manajemen untuk menilai 

kinerja  perusahaan  maupun  kondisi  keuangannya.  Hal  ini  sangat  diperlukan 

karena seorang pimpinan perusahaan atau manajemen tidak cukup mengandalkan 

dari pengalaman saja, melainkan hasil dari pelaksanaan sistem pengendalian yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk 

dapat digunakan dalam menilai kondisi maupun kinerja perusahaan.

Adapun alat yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

adalah analisis rasio (ratio analysis). Dengan menggunakan analisis ini maka akan 

dapat  menjelaskan  ataupun  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari  suatu 

peruashaan baik pada waktu yang lalu maupun pada tahun berjalan. Oleh karena 

itu  analisis  laporan  keuangan  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu  manajemen 

dalam  menilai  kondisi  keuangan  serta  kinerja  perusahaan.  Selain  itu  dapat 

digunakan sebagai alat perencanaan, dan pengambilan keputusan manajemen di 

masa yang akan datang.

Dari  uraian  di  atas,  tanpa  laporan  keuangan  perusahaan  akan  sulit 

mengetahui perkembangan perusahaannya secara pasti baik dari kinerja usahanya 

maupun  dari  kondisi  keuangan  serta  akan  sulit  untuk  mengukur  berhasil  atau 

tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat 

studi  kasus  di  mana  pendekatan  yang  dipakai  yaitu  dengan  cara  pendekatan 

melalui metode deskriptif, di mana data yang diperoleh selama penelitian ini akan 

diolah,  dianalisis  dan  diproses  lebih  lanjut  dengan dasar  teori-teori  yang  telah 

dipelajari saat ini.



Dalam  menyususn  laporan  tugas  akhir  ini  ada  2  sumber  data  yang 

digunakan penulis, yaitu :

1. Library  Research,  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  untuk 

mendapatkan  data  sekunder  melalui  berbagai  literatur  yang  berhubungan 

langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini.

2. Field Research, dengan cara :

a. Interview,  yaitu  melalui  wawancara  (tanya  jawab)  langsung  dengan 

Direksi Keuangan Personalia dan Umum, serta Manajer Muda Anggaran 

dan Akuntansi. 

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di PT. PUSAKA 

NUSANTARA.

Adapun  metodologi  yang  akan  digunakan  dalam  menganalisis  laporan 

keuangan  yang  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  yang  penulis 

identifikasikan  adalah  metode  laporan  keuangan  secara  horizontal  dan  metode 

analisis laporan keuangan secara vertikal.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  PT.  PUSAKA  NUSANTARA  yang 

bertempat  di  Jl.  Trunojoya No.4,  Bandung.  Observasi  ini  dimulai  dari  tanggal 

1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 1 September 2007.


