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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat sehingga 

perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk setiap 

kegiatannya. Keputusan yang diambil hendaknya tidak menyimpang dari tujuan 

perusahaan yang salah satunya adalah memperoleh laba. 

Dasar pengambilan keputusan adalah laporan keuangan yang 

mengganbarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan itu 

sendiri pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode  

waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan. Laporan keuangan harus bersifat umum dan disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan (SAK) agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai 

yang menggunakannya sebagai alat Bantu dalam pengambilan keputusan. 

Secara umum, pemakai laporan keuangan adalah pihak intern perusahaan. 

Bagi pihak intern perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik, serta menggambarkan 

tingkat efisiensi dan efektivitas operasi dan prestasi manajemen dalam mengelola 

aktivitas perusahaan. Sedangkan bagi pihak ekstern perusahaan, laporan keuangan 

pada umumnya digunakan sebagai dasar perkembangan dalam melakukan 

investasi atau pemberian kredit. 

Untuk dapat mengambil keputusan, laporan keuangan tersebut harus 

terlebih dahulu dikaji dan dianalisis. Melalui pengkajian dan penganalisaan 

laporan keuangan, dapat diketahui informasi mengenai perkembangan perusahaan 

maupun posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Menganalisis 

laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang terkandung dalam 

suatu laporan keuangan dan menginterpretasikan atau mengartikan angka-angka 

dalam laporan keuangan tersebut. 
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Jenis analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak 

yang melakukan analisis. Pemberi kredit akan menaruh perhatian pada likuiditas 

perusahaan karena tagihan mereka bersifat jangka pendek, sedangkan pemilik 

obligasi misalnya lebih menaruh perhatian pada kemampuan arus kas perusahaan 

untuk melunasi utang jangka panjang dengan menilai struktur modal, sumber dan 

penggunaan dana, serta profitabilitas perusahaan. Dengan adanya penerapan 

analisis ini, maka akan menunjang efektivitas kinerja perusahaan seperti 

penggunaan sumber daya dan perolehan laba yang meningkat. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan alat berupa rasio yang terdiri 

dari rasio likuiditas, leverage, profitabilitas dan rasio aktivitas yang dapat 

menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain.  

Selanjutnya hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai salah satu 

alat untuk pengembangan dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Jika 

keputusan yang diambil itu sesuai dengan kondisi perusahaan dan dijalankan 

dengan optimal maka akan berpengaruh positif dalam pencapaian tujuan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahas masalah tersebut serta menuangkannya ke dalam skripsi 

berjudul : 

“ Manfaat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja 

perusahaan.” 

( studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengingat luasnya aspek yang berhubungan dengan judul diatas, maka 

masalah yang akan dibahas secara garis besar dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaiman pelaksanaan analisis laporan keuangan dalam perusahaan? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan ? 

3. Bagaimana manfaat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja 

perusahaan ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai manfaat penerapan analisis laporan keuangan dalam 

menilai kinerja pada perusahaan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis laporan keuangan dalam 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui manfaat penerapan analisis laporan keuangan dalam 

menilai kinerja perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian. 

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi penulis diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai konsep dan manfaat analisis laporan keuangan 

dalam perusahaan. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam merumuskan kebijaksanaan serta tindakan-tindakan 

selanjutnya sehubungan dengan penggunaan analisis laporan keuangan. 

3. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi 

peneliti yang berminat dalam bidang yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Manajemen sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan memiliki 

peranan yang penting dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan yang salah satunya adalah memperoleh laba. 
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Kegiatan perusahaan hendaknya berfokus pada kegiatan evaluasi dan 

pengukuran terhadap apa yang telah dilakukan sehingga perusahaan dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 

 Untuk dapat mengambil kesimpulan kerja yang tepat, maka manajemen 

memerlukan informasi yang tepat dan untuk itu diperlukan analisis terhadap 

laporan keuangan perusahaan karena dengan menganalisis laporan keuangan 

dapat menggali lebih banyak informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

itu sendiri sehingga informasi yang didapat akan lebih lengkap dan tepat. 

 Analisis Laporan keuangan berusaha mengembangkan sejumlah 

perbandingan dan mengatur hubungan antara komponen-komponen dalam laporan 

keuangan dimana analisis tersebut akan menentukan suatu basis untuk keputusan 

yang diambil oleh pemakai. Dari hasil laporan keuangan tersebut, manajemen 

perusahaan diharapkan dapat lebih mengarahkan dan mengorganisasikan 

perusahaannya secara lebih efisien. 

 Untuk membantu menganalisis laporan keuangan tersebut diperlukan suatu 

rasio keuangan yang merupakan suatu tolok ukur yang menghubungkan dua data 

keuangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran 

tentang perusahaan dan posisinya saat ini. Analisis rasio keuangan meliputi dua 

jenis perbandingan. Pertama, dengan membandingkan rasio sekarang dengan 

masa lalu dan masa mendatang untuk perusahaan yang sama. Kedua, 

perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis adalah 

dengan rata-rata perusahaan pada satu titik yang sama.  

Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan 

dan kondisi keuangan perusahaan. 

 Analisis dilakukan dengan menggunakan alat berupa rasio yang dapat 

menggambarkan suatu hubungan adalah perimbangan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain.  

Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen mengidentifikasi 

keuangan dan kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan dan membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Helmy 

Handjana G dengan objek penelitian pada PT. Berkah Pikiran Rakyat di Cirebon 

yang berjudul “ Manfaat analisis laporan keuangan sebagai alat Bantu 

manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan “. 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan analisis laporan 

keuangan pada PT. Berkah Pikiran Rakyat dapat dikatakan efektif. Dan analisis 

lapotan keuangan tersebut cukup bermanfaat bagi manajemen dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan dari periode ke periode.Yang membedakan 

penelitian yang dilakukan oleh saudara Helmy Handjana G dengan penelitian 

yang dilakukan penulis  adalah latar belakang penelitian, objek dan waktu 

penelitian serta data-data yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut : 

“ Manfaat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan “. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu 

penilitian yang berusaha membuat gambaran Sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara yaitu: 

1) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada 

perusahaan yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan dengan cara. 

a) Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. 

b) Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pimpinan  dan karyawan mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang diteliti. 
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c) Kuesioner 

Dengan cara pengisian kuesioner atau daftar pernyataan terstruktur 

dari masing-masing bagian yang terkait. 

 

2) Penelitian Kepustakaan  

Yaitu penelitian yang dilakukan secara tidak langsung yang bersumber 

dari kepustakaan dengan membaca, mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Bandung.Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejak bulan april 

sampai dengan selesai. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


