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                                                BAB I  

                                      PENDAHULUAN  

 
1.1 Dalam menghadapai persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus 

berhati-hati dalam mengambil keputusan yang diambil sebaiknya tidak 

menyimbang dari tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah 

memperoleh laba. Oleh karena itu perusahaan harus perlu mempertahankan 

kelangsungan hidup melalui pencapaian tujuan itu. Tujuan tersebut akan tercapai 

apabila perusahaan dikelola dengan baik sesuai yang diharapkan dan itu berarti 

suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang penting itu sangat penting. 

Perusahaan yang selama ini dilindungi oleh regulasi pemerintah tentunya 

harus merubah paradigma lama dalam mengelola bisnisnya sehingga dalam 

menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

yang bergerak dalam industri yang sama. 

Kurangnya efisiensi perekonomian dan rentanya sektor keuangan 

menyebabkan para pelaku bisnis harus mempertimbangkan dan menilai secara 

hati-hati risiko perusahaan sebelum mereka mengambil keputusan. Oleh karena 

itu para pelaku bisnis sangat membutuhkan informasi tentang posisis keuangan 

perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, laporan keuangan yang 

diterbitkan perusahaan yang berguna bagi para pemakainya. 

Seorang analisis harus tahu bagaimana kemampuan manajemen dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialamai oleh perusahaan sebelumnya 

mungkin faktor-faktor ini dapat mempengaruhi risiko bisnis dan mempengaruhi 

laba dalam perusahaan, seorang manajem yang baik merupakan kekayaan yang 

berharga bagi perusahaan, keputusan atau tindakan membangun yang dilakkan 

oleh manejer akan membantu perusahaan-perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan yang lebih baik, manajer harus dapat menemukan perbandingan 

prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan 

dapat memanfaatkan keunggulan perusahaan dan memperbaiki kelemahan yang 

ada dalam perusahaan. Hal ini juga membantu para investor mengevaluasi 

keadaan perusahaan saat ini dan dimasa yang akan datang. 
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Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. Rasio keuangan dapat dihitung dari informasi keuangan dalam laporan 

keuangan sehingga dapat menunjukan kekuatan perusahaan. Analisis rasio adalah 

berorentasi pada masa depan, artinya bahwa dengan analisis rasio dapat digunakan 

sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang 

akan datang. 

Mengingat pentingnya analisis laporan keuangan penulis menduga bahwa 

analisis laporan keuangan yang disajikan perusahaan belum memadai. Hasil 

penelitian akan dituangkan dalam tulisan atau skripsi dengan judul: 

“PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA 

PERUSAHAAN PERDAGANGAN SEKTOR PEDAGANG BESAR 

BARANG PRODUKSI” 

 

1.2     Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam skripsi ini 

penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan perdagangan 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan perdagangan 

sektor pedagang besar barang produksi  

 

1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan identifikasi masalah, maksud dan tujuan penulis mengadakan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan perdagangan 

2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan perusahaan 

perdagangan sektor pedagang besar barang produksi. 
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1.4     Kegunaan Penelitian  

            Adapun kegunaan penelitian yang dapat dari penyusunan skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Penulis 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konsep, pengaruh analisis laporan keuangan dan berhubungan dengan 

penilaian kinerja keuangan perusahaan. 

2. Perusahaan  

Diharapkan agar dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan 

serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan 

analisais laporan keuangan.  

3. Pihak lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai reperensi bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan penelitian–

penelitian selanjutnya. 

 

1.5    Kerangka Pemikiran  

Menyadari pentingnya kesehatan suatu perusahaan dalam perkembangan 

dunia industri yang semakin pesat dan ditandai dengan semakin banyaknya 

perusahaan-perusahaan baru maupun ekspansi perusahaan yang telah ada, 

mengakibatkan timbulnya persaingan antara perusahaan. Hal ini tentu saja 

membuat situasi menjadi tidak pasti dan risikonya banyak perusahaan yang tiba-

tiba runtuh karena tidak dapat menghadapi persaingan tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu taktik atau strategi yang tepat bagi perusahaan  dapat bertahan, 

bahkan mampu maju dan berkembang. Salah satu langkah kuncinya adalah 

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, yaitu bagaimana mencermati 

kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 

“Kinerja adalah sesuatu yang dapat di capai, prestasi yang 

diperlihatkan, kemampuan kerja”. 
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Dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko, sekarang 

ini dibutuhkan suatu informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Informasi 

tersebut diharapkan dapat mengurangi ketisdakpastian dan risiko kesalahan 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dalam 

pengembangan untuk menentapkansuatu tindakan guna memecahkan masalah. 

Maka keputusan tersebut harus diambil berdasarkan analisis matematis yang salah 

satunya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berusaha 

mengembangkan suatu tindakan sejumlah perbandingan dan mengukur  hubungan 

komponen-komponen dalam laporan keuangan, analisis tersebut akan menantukan 

suatu basis dalam mengambilan keputusan. Dari analisis laporan keuangan itu, 

manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih mengorganisasikan perusahaan 

secara efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan.  

 

1.6       Metodologi Penelitian  

            Teknik penilaian yang dilakukan disini bersifat survai sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang berusaha 

mengumpulkan data memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek yang 

diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

Teeknik untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari 

perusahaan yang sedang diteliti untuk kemidian dipelajari diolah dan 

dianalisis  

2. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan adalah dehnngan cara mengumpulkan bahan-

bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literature-literatur yang 

berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh teoritis. 
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1.7       Lokasi Penelitian  

Penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa Universitas Widyatama di 

jalan Cikutra No. 204 Bandung, sedangkan waktu yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini dimulai dari bulan januari 2008 sampai selesai. 

 

 


