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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perekonomian saat ini dipengaruhi perubahan kondisi sosial dan
ekonomi serta persaingan yang ketat merupakan tantangan tersendiri yang
tidak mungkin dapat dihindari oleh perusahaan, oleh karena itu suatu
perusahaan harus mampu mengambil langkah-langkah strategis guna
memenangkan pasar sebab perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi
biasanya bertujuan mengejar keuntungan yang maksimal dengan mengelola
kegiatan dengan sebaik-baik.
Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan
suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan
perusahaan dan perkembangan perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu
perusahaan adalah laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir periode
sebagai laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan suatu perusahaan.
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau
aktivitas perusahaan tersebut.
Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
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perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara
ekonomi (Sundjaja, et.al, 2001: 47). Menurut Sadeli (2002: 18) laporan
keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif
tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahanya, serta hasil yang dicapai
selama periode tertentu.
Analisis laporan keuangan mampu menyajikan indikator-indikator
yang penting dari kondisi keuangan perusahaan, dengan menggunakan Du
Pont System sering digunakan untuk pengendalian divisi, prosesnya disebut
pengendalian terhadap tingkat pengembalian investasi (ROI). Jika ROI untuk
divisi tertentu dibawah angka yang ditargetkan melalui Du Pont System dapat
ditelusuri terjadinya penurunan ROI.
Secara garis besar pihak yang berkepentingan terhadap informasi
perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pihak intern dan pihak
ekstern perusahaan. Pihak intern khususnya manajemen bermanfaat untuk
menyusun rencana perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang telah ditempuh
dan mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Pihak ekstern
diantaranya pihak perusahaan, kreditur dan banker, investor, pemerintah,
karyawan. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk menilai hasil-hasil yang
telah dicapai dan kemungkinan hasil-hasil dimasa yang akan datang.
Sedangkan kreditur ingin mengetahui apakah pinjaman yang diberikan pada
perusahaan digunakan sebagaimana mestinya sehingga memungkinkan
perusahaan untuk membayar kembali hutang serta bunganya. Investor untuk
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menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasinya.
Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak, sedangkan
karyawan yang diwakili organisasinya berusaha untuk memperoleh tingkat
upah yang layak dan terselenggaranya jaminan sosial yang lebih baik
sehubungan dengan kelangsungan kerjanya dalam perusahaan. Dengan
menggunakan laporan keuangan yang diperbandingkan termasuk data tentang
perubahan yang terjadi dalam rupiah dan prosentase

penganalisa dapat

membantu dalam menganalisis dan menginpretasikan posisi keuangan suatu
perusahaan.
Untuk mengetahui kinerja keuangan UD. WREKSA RAHAYU
dengan menggunakan metode Du Pont System sangat penting, karena dengan
Du Pont System bisa mengetahui lebih jelas faktor pemicu tingkat
pengembalian ekuitas, menentukan efektifitas sumber daya UD. WREKSA
RAHAYU untuk memaksimumkan tingkat pengembalian tertentu dapat
dihasilkan.
Melihat begitu pentingnya penilaian tentang kondisi keuangan
terhadap suatu usaha, maka penulis tertarik megadakan penelitian dengan
judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN DU PONT SYSTEM
PADA UD. WREKSA RAHAYU DI BOYOLALI ”.

B. Perumusan Masalah
Kinerja keuangan perusahaan itu dapat dilihat dari laporan keuangan
perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi-laba, merupakan laporan
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yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari asset/harta,
hutang, modal dan hasil usaha. Perumusan masalah skripsi ini adalah
bagaimana kondisi kinerja keuangan UD. WREKSA RAHAYU ditinjau dari
Du Pont System?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perkembangan usaha pada UD. WREKSA RAHAYU
di BOYOLALI.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan dengan Du Pont System pada UD.
WREKSA RAHAYU di BOYOLALI.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi UD. WREKSA RAHAYU
Dari hasil penelitian dan analisis laporan keuangan dapat
memberikan informasi pada UD. WREKSA RAHAYU tentang kinerja
keuangan.
2. Bagi penulis
Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana
ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bagi pihak lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan
dapat digunakan sebagai data sekunder bagi pihak yang membutuhkan.
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E. Sistematika Skripsi
Dalam penelitian ini guna lebih teratur dan urutannya pembahasan,
maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian
besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisi latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini menguraikan teori yang mendasar tentang
pembahasan secara terperinci yang memuat antara lain: pengertian
kinerja, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan,
bentuk-bentuk laporan keuangan, teknik analisis laporan keuangan,
tujuan analisis laporan keuangan, analisis Du Pont System sebagai
dasar penilaian kinerja keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang pengembangan metodologi yang
terdiri dari kerangka pemikiran, sumber data dan jenis data, metode
pengumpulan data, metode analisis data, analisis Du Pont System.

BAB IV

ANALISIS DATA PERUSAHAAN
Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian
antara

lain:

gambaran

umum

perusahaan

seperti

perusahaan, analisis data serta analisis Du Pont System.

sejarah
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BAB V

PENUTUP
Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan
skripsi,

keterbatasan

disampaikan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

penelitian,

saran-saran

yang

perlu

