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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang 

dapat dicapai akan merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam 

mengelola perusahaan (Munawir, 1986 : 183). 

Perusahaan menyelenggarakan sistem pencatatan transaksi keuangan. 

Untuk mengetahui hasil dari operasi perusahaan pada setiap akhir tahun buku 

sehingga dapat diketahui laporan laporan laba rugi. Hasil dari pencatatan 

transaksi keuangan tersebut berupa laporan keuangan yang umumnya terdiri 

dari neraca, daftar rugi-laba, laporan perubahan modal atau laporan perubahan 

laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan (Sirait, 1999 : 125).  

Manajemen sebagai pihak intern berkepentingan dengan semua jenis 

informasi dari perusahaan yang dikelolanya, terutama informasi mengenai 

laba dan efisiensi operasi perusahaan. Efisiensi operasi perusahaan menjadi 

sangat penting karena hanya perusahaan yang efisien saja yang mampu tetap 

memperhatikan eksistensinya, sedangkan perusahaan yang dikelola tidak 

dengan efisiensi akan dapat mengalami kebangkrutan (Ashari, 1986 : 11). 

Dari latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi 

operasi perusahaan berdasarkan laporan keuangan pada CV. PUTRA 

NUGRAHA SOLO. Analisis yang digunakan yaitu analisis rasio dan Analisis 

trend, untuk membantu manajemen perusahaan memperoleh gambaran tentang 

hasil operasi perusahaan dan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang. 
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Berdasarkan uraian diatas, suatu analisis laporan keuangan sangat 

penting guna mengukur efisiensi operasi perusahaan. Oleh karena itu dalam 

rangka penyusunan skripsi ini, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah 

”ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK 

MENGUKUR EFISIENSI OPERASI PERUSAHAAN PADA CV. PUTRA 

NUGRAHA DI SOLO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini mengajukan perumusan masalah:  

1. Bagaimana perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra Nugraha 

di Solo bila dilihat dari rasio aktivitasnya?  

2. Bagaimana perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra Nugraha 

di Solo bila dilihat dari rasio rentabilitasnya?  

3. Bagaimana Perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra 

Nugraha di Solo bila dilihat dari trend rasio aktivitasnya?  

4. Bagaimana perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra Nugraha 

di Solo bila dilihat dari trend rasio rentabilitasnya?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra 

Nugraha Solo bila dilihat dari rasio aktivitas.  

2. Menganalisis perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra 

Nugraha Solo bila dilihat dari rasio rentabilitas.  
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3. Menganalisis perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra 

Nugraha Solo bila dilihat dari tren rasio aktivitas. 

4. Menganalisis perkembangan efisiensi operasi perusahaan CV. Putra 

Nugraha Solo bila dilihat dari tren rasio rentabilitas.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai Bahan Evaluasi atas hasil-hasil keuangan yang telah dicapai oleh 

perusahaan sehingga dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dari 

perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik untuk perbaikan 

penyusunan neraca di waktu yang akan datang. 

2. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang 

kesehatan keuangan suatu perusahaan bila dilihat dari efisiensi operasi 

perusahaannya.  
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E. Sistematika Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta 

Sistematika Penyusunan Skripsi. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori tentang pengertian laporan 

keuangan, arti pentingnya analisis laporan keuangan, pengertian 

efisiensi, arti penting efisiensi operasi perusahaan, analisis laporan 

keuangan sebagai pengukur efisiensi, cara mengukur efisiensi. 

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang kerangka pemikiran, definisi operasional, hipotesa, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data.  

BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data dan penilaian terhadap 

laporan keuangan. 

BAB V.  PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian dan saran yang 

diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi  

para pembaca. 
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