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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam 

segala bidang. Semakin tingginya tingkat persaingan dengan kondisi 

ketidakpastian, memaksa sebuah perusahaan melakukan berbagai usaha untuk 

mencapai keunggulan kompetitif, agar mampu memenangkan persaingan tersebut. 

Kekuatan-kekuatan yang besar dalam persaingan akan menentukan sudut pandang 

perumusan perencanaan strategi, yang pada akhirnya akan menentukan kegiatan 

yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk berprestasi dan berinovasi, sebagai 

implementasi perencanaan strategi yang baik. 

Perencanaan merupakan serangkaian tindakan yang sistematis dalam menuju 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi saat ini 

adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan strategi terbaik agar dapat 

bertahan dan berkembang. Apabila tidak mempunyai strategi yang baik, maka 

dikhawatirkan mereka tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi keadaan 

yang tidak menentu, sehingga akan berdampak pada kelangsungan hidup 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Strategi dan perencanaan terbaik oleh perusahaan harus dimulai dengan cara 

melihat kondisi keuangan perusahaan sesungguhnya. Kondisi keuangan yang 

dimaksud adalah diketahuinya jumlah harta, kewajiban, dan modal (ekuitas) 

dalam neraca yang dimiliki, serta jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang 

dikeluarkan, sehingga akan diketahui bagaimana hasil usaha yang diperoleh. Agar 

laporan keuangan dapat dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak perlu 

dilakukan analisis laporan keuangan untuk melihat apakah perusahaan dapat 

mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. 

Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang 

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, dengan mengetahui  posisi 

keuangan, pemilik dan pihak manajemen dapat merencanakan dan mengambil 
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keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan kedepan. Analisis laporan 

keuangan dilkakukan dengan menggunakan metode yang tepat yaitu liquidity 

ratio, activity ratio, dan profitability ratio, pemilihan tiga jenis analisis rasio ini 

didasarkan pada hasil pengolahan data dari ketiga rasio tersebut serta kebutuhan 

guna memperoleh informasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

financial, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya perusahaan, dan efektivitas 

manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.    

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin merancang suatu perangkat lunak 

dengan judul “Aplikasi Analisis Kesehatan Keuangan Perusahaan Menggunakan 

Liquidity Ratio, Activity Ratio, Dan Profitability Ratio” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Aplikasi ini dibangun dengan melihat kebutuhan perusahaan dimana dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun suatu aplikasi untuk mengolah dan menganalisis 

laporan keuangan perusahaan? 

2. Bagaimana menerapkan liquidity ratio, activity ratio, dan profitability 

ratio untuk menganalisis data laporan keuangan perusahaan? 

3. Bagaimana membangun program aplikasi yang dapat menerjemahkan hasil 

analisis data ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis bermaksud melakukan 

pembangunan suatu perangkat lunak dengan tujuan: 

1. Memenuhi kebutuhan pihak manajemen perusahaan ataupun perusahaan 

itu sendiri dalam mengolah data laporan keuangan menggunakan metode 

liquidity ratio, activity ratio, dan profitability ratio. 

2. Memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan 

dalam bentuk interpretasi hasil analisis rasio agar lebih mudah dipahami. 
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3. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lain sejenis. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan yang berhubung dengan topik penelitian maka 

penulis membatasi pembuatan aplikasi dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari laporan keuangan 

yang sudah memenuhi asumsi penggunaan metode liquidity ratio, activity 

ratio, dan profitability ratio. 

2. Aplikasi akan menampilkan hasil pengukuran laporan keuangan serta 

menampilkan informasi dalam bentuk hasil analisis terhadap masing-

masing  rasio. 

3. Aplikasi akan membandingkan hasil analisis rasio dari tiap laporan 

keuangan yang diinput dalam bentuk diagram. 

4. Aplikasi hanya membandingkan satu jenis perusahaan saja. 

5. Tidak membahas bentuk rasio keuangan lainnya (solvability ratio, growth 

ratio, valuation ratio, leverage ratio, coverage ratio). 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti 

dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis. Metodologi penelitian ini digunakan sebagai pedoman peneliti dalam 

pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan. 

Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data hingga terbentuknya sebuah 

perangkat lunak. 

 

 



 
I - 4 

 

 

1. Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan membaca 

berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas 

seperti buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal maupun karangan-karangan yang 

isinya berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan dan pengembangan aplikasi disini menggunakan metode the 

classic life cycle atau pada umumnya dikatakan paradigma waterfall. Pada 

metode ini terdapat 5 (lima) tahap untuk mengembangkan suatu perangkat 

lunak yaitu Requirement Analysis, System Design, Implementation, 

Integration dan Testing, Maintenance. Dimana konsep dari metode ini adalah 

melihat  suatu masalah secara sistematis dan terstruktur dari atas ke bawah. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

pengembangan sistem yaitu: 

a. Requirement Analysis adalah tahap menganalisa hal-hal yang diperlukan 

dalam pelaksanaan proyek, termasuk didalamnya kegunaan software yang 

diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi diperoleh melalui 

wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada 

tahap selanjutnya. 

b. System Design adalah tahap membuant rancang bangun sistem yang terdiri 

dari rancangan struktur data, proses, antarmuka aplikasi, dan algoritma 

prosedural. 

c. Implementation adalah tahap menerjemahkan desain sistem ke Microsoft 

Visual Basic Net 2005 sebagai bahasa pemrograman dan SQL server 2000 

sebagai pengolah basis datanya. 

d. Integration dan Testing adalah tahap pengujian terhadap program yang 

telah dibuat. Pengujian ini dimulai dengan membuat suatu uji kasus untuk 

setiap fungsi pada perangkat lunak untuk menemukan kesalahan-kesalahan 
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dan memastikan bahwa input yang dibatasi sudah memberikan hasil aktual 

seperti yang dibutuhkan. 

e. Maintenance dilakukan setelah tahap-tahap tersebut diselesaikan maka 
perlu dilakukan pemeliharaan terhadap software. Namun, karena ini 
merupakan suatu project tugas akhir tahap ini tidak dilakukan. 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, 

permasalahan, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua landasan teori, membahas tentang teori dan metoda yang akan 

digunakan untuk analisis data serta menjelaskan teori pendukung lainnya. 

Bab tiga analisis sistem, bab ini membahas identifikasi masalah, hasil 

analisis dan analisis kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari use case 

diagram, skenario use case, class diagram tahap analisis dan sequence diagram. 

Bab empat perancangan sistem, bab ini membahas tentang tahapan 

perancangan  Aplikasi Analisis Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Menggunakan Liquidity Ratio, Activity Ratio, Dan Profitability Ratio yang 

meliputi deskripsi sistem, pengguna sistem dan perancangan sistem yang terdiri 

dari collaboration diagram, activity diagram, class diagram, perancangan basis 

data, prosedur algoritma perancangan struktur dan pseudocode serta perancangan 

antarmuka 

Bab lima implementasi dan pengujian sistem, merupakan bagian kelima 

dari laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas lingkungan implementasi 

(hardware dan software), implementasi antar muka dan pengujian. 

Bab enam kesimpulan dan saran, merupakan bagian keenam dari laporan 

ini. Pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran terhadap 

kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 


