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MOTTO 
 

“Seseorang tidak akan berubah menjadi lebih baik, kecuali dia mempunyai keberanian untuk 
melihat kekurangan dirinya sendiri” 

 
 

“Kenapa mesti takut hanya karena sepotong kegagalan di masa lalu? Bukankah selamanya 
kita takkan melihat fajar sebelum malam….?” 

 
 

“Ketika sebuah pintu kebahagiaan tertutup, yang lain akan terbuka, tapi seringkali kita 
memandang terlalu lama pada pintu yang telah tertutup sehingga kita tidak melihat pintu 

yang telah terbuka untuk kita” 
 
 

“Waktu kamu lahir semua orang tesenyum bahagia, tetapi hanya kamu yang menangis. 
Berbuatlah kebaikan dalam hidupmu supaya waktu kamu mati nanti semua orang akan 

menangis dan hanya kamu yang tersenyum bahagia” 
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ABSTRAKSI 

 
Masalah keuangan merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan. 

Kondisi keuangan akan mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan (Rasio 
Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas)  PT. Batik Danar Hadi 
Surakarta mengalami peningkatan atau penurunan. 

Dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan PT. Batik Danar 
Hadi Surakarta yang berupa neraca dan laporan laba-rugi tahun 2005 – tahun 
2007. Adapun hipotesis yang diajukan adalah bahwa kinerja keuangan PT. Batik 
Danar Hadi Surakarta mengalami peningkatan. Dan untuk mengujinya dilakukan 
dengan menggunakan alat analisis yaitu rasio keuangan yang terdiri dari Rasio 
Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa kinerja keuangan              
PT. Batik Danar Hadi Surakarta dari tahun 2005 – tahun 2007 bila dilihat dari 
likuiditasnya dikatakan likuid karena perusahaan masih mampu memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya dan tingkat likuiditas mengalami peningkatan. 
Untuk rasio Solvabilitas perusahaan mengalami penurunan sehingga tidak dapat 
menjamin hutang jangka panjangnya. Sedangkan untuk rentabilitas juga 
mengalami penurunan. Untuk meningkatkan rentabilitas dapat dilakukan dengan 
cara meningkatkan pendapatan operasional dan mengurangi beban operasional 
maupun non operasional. 

 

 

Kata Kunci : Analisis, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan 
 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan perekonomian di seluruh dunia, masalah keuangan 

merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan. Karena pada 

dasarnya perusahaan didirikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau 

laba yang maksimal dan secara kontinyu. Keuntungan yang maksimal 

menekankan pada barang modal secara efisien. Namun hal ini sama sekali 

tidak mengkaitkan secara khusus besarnya keuntungan yang dihasilkan 

terhadap nilai waktu perolehannya.  

Jika kita membuat suatu keputusan keuangan berdasarkan tujuan 

perusahaan, maka tujuan harus dinyatakan dengan tepat dan jelas, sehingga 

tidak menimbulkan kesalahpahaman serta sesuai kondisi dunia nyata dengan 

segala komplektisitas permasalahannya. Tetapi walaupun laba yang akan 

diperoleh suatu perusahaan dalam jumlah yang besar belum tentu dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya karena yang lebih utama adalah 

mempertinggi rasio dan efisiensi penggunaan modal. 

Untuk memperoleh keuntungan atau laba, selain dengan hal-hal tersebut 

diatas, maka perusahaan juga harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan 

efisien pula. Kinerja keuangan sendiri merupakan proses pengkajian secara 

kritis terhadap keuangan perusahaan yang review data, menghitung, 

1 
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mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. (Jumingan, 2006:240) 

Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaiman kinerja perusahaan 

adalah dengan adanya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan 

meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tre untuk 

mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan 

perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Sedang laporan keuangan itu 

sendiri menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur 

laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke 

tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Data keuangan perlu disusun 

dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat 

memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian 

ke arah perkembangannya. 

Analisis laporan keuangan mampu menyajikan indikator-indikator 

penting dari kondisi keuangan perusahaan. Dengan diketahuinya kondisi 

keuangan perusahaan, keputusan yang rasional dapat dibuat dengan bantuan 

alat-alat analisis keuangan, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 

Analisis keuangan dapat dilakukan baik oleh pihak eksternal maupun 

pihak internal perusahaan itu sendiri. Indikator-indikator yang juga merupakan 

rasio-rasio dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan dalam perusahaan 

dengan menggunakan sistem standar rasio yang telah ditetapkan. Sedangkan 
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rasio dalam analisis laporan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang 

selalu digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 

perusahaan dibidang keuangan. 

Analisis laporan keuangan khusus mencurahkan perhatian kepada 

perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial dimasa 

lalu, sekarang, dan memproyeksikan hasil yang akan datang. Rasio dapat 

dihitung berdasarkan sumber datanya, dari mana rasio itu dibuat, yang terdiri 

dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari 

neraca, rasio-rasio laporan laba rugi yaitu rasio-rasio yang disusun dari data 

yang berasal dari perhitungan laba rugi, rasio-rasio antar laporan, yaitu rasio-

rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi. 

Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan tersebut dari tahun ke tahun  apakah mengalami peningkatan atau 

penurunan. Dan didalam menganalisis laporan keuangan keuangan tersebut 

diperlukan alat-alat analisis keuangan, salah satunya adalah dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini diambil 

judul “Analisis Laporan Keuangan sebagai Alat Pengukur Kinerja 

Keuangan (Studi Kasus pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pokok permasalahannya 

adalah “Apakah kinerja keuangan (Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan 
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Rasio Rentabilitas) perusahaan tersebut mengalami peningkatan selama kurun 

waktu 3 tahun (tahun 2005 – tahun 2007) ditinjau dari laporan keuangan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan (Rasio Likuiditas, Rasio 

Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas) mengalami peningkatan ditinjau dari 

laporan keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Melatih dari penulis pada kemampuan didalam menganalisa suatu masalah 

yang dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

b. Untuk memberikan masukan pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau sumber data dan 

menambah pengetahuan. 
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