BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi
mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan. Dimana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh manajemen
perusahaan maupun pihak ekstern. Tujuan utama laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI : 1994).
Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi
Laba dan sebagai tambahan dapat pula disusun Laporan perubahan modal.
Dimana neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu
perusahaan pada pertentu. Menurut Munawir (2002 : 27) Neraca atau balance
sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu
perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau hutang, dan hak para
pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal
pemilik pada saat tertentu. Oleh karena itu, neraca harus disusun secara
sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan
perusahaan.
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Sedangkan laporan rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh suatu perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu.
Menurut Munawir (2002 : 47) Laporan rugi laba adalah laporan yang
memberikan informasi mengenai keberhasilan dalam mengelola perusahaan,
karena keberhasilan manajemen pada umumnya diukir dengan laba yang
diperoleh oleh manajemen selama periode tertentu. Laba adalah selisih antara
pendapatan yang telah terealisasi dengan biaya yang terjadi untuk
mendapatkan pendapatan tersebut (Munawir : 2002). Apabila pendapatan
lebih besar daripada biaya maka dikatakan memperoleh laba. Sebaliknya jika
pendapatan lebih kecil daripada biaya maka perusahaan menderita rugi.
Menurut Helfert (1996 : 67) Kinerja perusahan adalah hasil dari
banyak keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus. Kinerja
keuangan, diukur dengan menggunakan informasi akuntansi berupa rasio
keuangan dimana untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat
ditentukan dari beberapa aspek (Mulyadi, 2001 : 10). Pengukuran kinerja
dilanjutkan dengan penilaian kierja perusahaan dapat dimanfaatkan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola operasi organisasi,
membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan akan sumber
daya, merencanakan pengembangan dan menyediakan informasi untuk
memberikan penghargaan bagi karyawan. Selanjutnya penilaian kinerja
keuangan dijabarkan sebagai penentuan secara periodik afektivitas operasi
suatu organisasi dan karyawan berdasar sasaran, standar dan kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya.
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Oleh karena itu, untuk dapat melihat kinerja keuangan suatu
perusahaan diperlukan suatu analisis. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil dari
analisis tersebut nantinya dapat digunakan dalam penyusunan rencana yang
akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas,
judul yang peneliti pilih dalam mengadakan penelitian ini adalah :
“ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. MITRA
SEHATI SEKATA SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan PT. MITRA SEHATI
SEKATA SURAKARTA ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini
diadakan dengan tujuan agar dengan analisis laporan keuangan dapat
mengetahui sehat atau tidaknya kinerja keuangan pada PT. MITRA SEHATI
SEKATA SURAKARTA.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi pihak manajemen perusahaan, hasil penulisan ini dapat digunakan
sebagai salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan yang
akan datang agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian
berikutnya dan dapat dijadikan informasi tambahan.
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E. Sistematika Penulisan
Penulis akan dibagi menjadi lima bab yang secara garis besar adalah
sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi mengenai uraian masalah-masalah yang ada
hubungannya dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang
mendukung serta relevan dari buku-buku dan literatur yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang
dilaksanakan dalam memperoleh data yang mencakup kerangka
teoritik, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan
analisis data.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang PT. MITRA
SEHATI SEKATA SURAKARTA yang terdiri dari sejarah
perusahaan dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, analisis data yaitu analisis diskriminan beserta
pembahasannya.

BAB V

PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dan
sarana yang perlu disampaikan yang berdasarkan dari kesimpulan
penelitian.

