
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam dunia perekonomian sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi dapat dikategorikan menjadi dua golongan berdasarkan tujuan 

didirikannya, yaitu perusahaan yang bersifat profit oriented dan perusahaan 

yang bersifat social oriented. Profit oriented  adalah perusahaan yang didirikan 

dengan tujuan utamanya adalah semata-mata untuk mendapatkan laba yang 

maksimal, sedangkan yang  social oriented adalah perusahaan yang bertujuan 

sosial kemasyarakatan. Dewasa ini dalam dunia perekonomian sebagian besar 

perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba  yang maksimal, 

dan nantinya laba tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan 

eksistensinya bahkan mengembangkan usahanya.  

Perusahaan textile Kusumatex Yogyakarta didirikan pada tahun 1963 

oleh bapak Ashari dengan izin usaha No.394/012/D/3211/4/11/1963. 

Perusahaan textile ini awalnya bernama “Cinderalas”,  yang kemudian 

berganti nama menjadi perusahaan textile “Kusumatex”. Dari tahun ketahun 

perusahaan textile Kusumatex mengalami perkembangan, terbukti pada tahun 

1975 perusahaan mampu memperbarui peralatan untuk proses produksinya. 

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan perusahaan yaitu kinerja 

perusahaan itu sendiri. 



Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujua n perusahaan, maka secara 

periodik perusahaan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai atau 

diperoleh, dengan menggunakan instrument, yaitu Analisis Laporan 

Keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi mengenai  posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu 

perusahaan adalah laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir per iode 

sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu perusahaan.  

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan indikator 

penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan perusahaan, sehingga 

dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

keuangan dan sekaligus menggambarkan kinerja perusahaan.  

Penilaian kinerja keuangan dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan, untuk itu diperlukan pengukuran kinerja perusahaan agar 

perusahaan dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta 

untuk mengetahui apakah perusahaan berkembang, bertahan, atau mengalami 

kegagalan. Untuk menilai kinerja suatu perusahaan, diperlukan beberapa tolok 

ukur. Tolok ukur yang sering digunakan adalah rasio atau indeks, yang 

menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya, Analisis 

dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang 

lebih baik tentang kinerja perusahaan dibandingkan analisis yang hanya 

didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.  



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk 

mengambil judul penelitian: ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK 

MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 

TEXTILE KUSUMATEX YOGYAKARTA. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka yang menjadi masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana 

kinerja Perusahaan Textile Kusumatex pada tahun 2008 sampai dengan tahun 

2010 jika ditinjau dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

rentabilitas ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, maka secara umum 

penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kinerja Perusahaan 

Textile Kusumatex pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. 

 

D. Pembatasan Masalah  

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

Perusahaan Textile Kusumatex, akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa 

keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan 

penelitian ini adalah : 



1.  Data laporan keuangan yang digunakan dalam skripsi adalah data selama 

tiga tahun terakhir, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 untuk 

Perusahaan Textile Kusumatex. 

2.  Analisis rasio yang digunakan dalam skripsi ini adalah rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi manajemen bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan. 

2.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai konsep, pengaruh analisis laporan keuangan 

dan hubungannya dengan penilaian kinerja perusahaan.  

3.  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah 

wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini guna lebih teratur da n urutnya pembahasan, maka 

penulis menggunakan sistematika pe nulisan sebagai berikut : 



BAB I     : PENDAHULUAN  

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan masalah, pembatasan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penelitian.  

BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan te ori yang mendasari tentang pembahasan 

secara terperinci yang memuat antara lain : Laporan keuangan, 

kinerja keuangan, penelitian terdahulu.  

BAB III    : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data yang 

diperlukan, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik 

analisis data. 

BAB IV    : PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan, analisis data,   

pembahasan.  

BAB  V    : PENUTUP  

  Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


