
ANALISA RASIO KEUANGAN UNTUK  PENILAIAN KINERJA 

PERUSAHAAN PADA CV. PERMATA 7 FURNITURE 

DI WONOGIRI 

 

 

 

 

 

 

 

      

     SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

Oleh : 

SURYANI DEWI PRATIWI 

B 100 050 281 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



 

 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari mengemukakan 

analisa rasio secara garis besar adalah memberi gambaran tentang efektivitas 

pengelolaan dana termasuk kontribusi laba terhadap pendapatan dan bagaimana 

penilaian akhir atas seluruh tujuan operasi perusahaan. Sebagai tolok ukur 

efisiensi prestasi atau kesehatan perusahaan dan untuk mengukur seberapa jauh 

perusahaan dalam keadaan sehat maka akan digunakan data historis dari data 

keuangan perusahaan tersebut. Dengan demikian maka analisa rasio keuangan 

dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Guna menopang kegiatan operasi atau pelaksanaan aktivitas perusahaan 

sehari-hari, maka faktor keuangan tidak dapat diabaikan disamping faktor-faktor 

yang lain. Masalah laba yang besar saja belum cukup untuk mengukur prestasi 

ataupun efisiensi aktivitas perusahaan, namun perlu diketahui prestasinya melalui 

alat-alat analisa rasio keuangannya. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap 

manajer, khususnya bidang keuangan untuk memperhatikan secara serius dan 

seksama dalam menangani pengelolaan keuangan tersebut. 

Perkembangan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

mengadakan analisa rasio keuangan yang selanjutnya diinterprestasikannya. 

Adapun analisa rasio keuangan tersebut didapat dari data keuangan yang 
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tercermin dalam laporan keuangan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan 

financial suatu perusahaan, di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang 

dan modal sendiri pada suatu periode tertentu dan laporan rugi laba 

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya 

selama satu tahun. Selanjutnya gambaran mengenai prestasi perusahaan dalam 

hal ini kondisi keuangan perusahaan dapat diperoleh dengan menganalisa 

terhadap pos-pos neraca. Dan  gambaran mengenai perkembangan suatu 

perusahaan dapat diperoleh dengan mengadakan analisa terhadap laporan rugi 

laba. 

Posisi keuangan  atau perkembangan keuangan yang telah dicapai oleh 

perusahaan pada masa-masa lampau dan pada saat sekarang dapat diperoleh 

dengan mengadakan analisa historis terhadap laporan keuangan dari tahun 

ketahun. Dari hasil analisa prestasi historis tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana serta kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Dengan mengadakan analisa terhadap 

laporan keuangan dari tahun-tahun yang lalu, akan dapat diketahui kelemahan-

kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. 

Begitu juga dengan perusahaan mebel CV Permata 7, juga memerlukan 

laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sedang 

berkembang apakah mengalami penurunan atau kenaikan, sehingga perusahaan 

dapat merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memajukan 

perusahaan. Semua aktivitas perusahaan tidak terlepas dari pengaruh keuangan 

perusahaan. Pengeluaran dan pemasukan perusahaan baik laba atau rugi dapat 

dilihat dalam neraca maupun laporan laba rugi perusahaan. Oleh sebab itu 
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analisis rasio keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan baik sekarang maupun yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu 

penelitian dengan judul: 

“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK PENILAIAN KINERJA 

PERUSAHAAN PADA CV PERMATA 7 FURNITURE   DI WONOGIRI “ 

 

B. Perumusan Masalah 

Sebuah perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang sehat akan 

mudah menjalankan strategi perusahaan sehingga dalam menghadapi persaingan 

tetap dalam keadaan baik. Dan tentunya perusahan tersebut memiliki prestasi 

yang baik pula. Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka didapat suatu 

masalah yaitu jumlah laba yang besar belumlah cukup untuk menilai prestasi 

perusahaan, untuk itu perlu analisa rasio terhadap laporan keuangan. Maka pokok 

masalahnya adalah bagaimana kinerja keuangan  perusahaan CV Permata 7 

ditinjau dari rasio keuangannya selama tiga tahun, yaitu tahun 2004, 2005, dan 

2006. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan selama kurun waktu tersebut 

ditinjau dari rasio keuangan. 

2. Untuk memberikan masukan pada CV. Permata 7 dalam keperluan 

perkembangan usahanya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh bagi peneliti 

perusahaan dan pihak lainnya. Adapun beberapa manfaat itu adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan praktis dan pengalaman mengenai 

masalah yang ada dalam perusahaan serta untuk menerapkan teori-teori yang 

didapat selama kuliah. 

2. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi direksi dalam mengambil 

keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagi informasi bagi para kreditur dalam memilih di perusahaan 

mana mereka akan menanamkan modalnya. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini guna lebih teratur dan urutnya 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 mendasari tentang 

pembahasan secara terperinci yang memuat antara lain: pengertian 
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dan fungsi manajemen keuangan, pengertian dan fungsi laporan 

keuangan, pengertian neraca dan bagian-bagiannya, dan evaluasi 

rasio keuangan. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang pengembangan metodologi yang terdiri 

dari: kerangka pemikiran, hipotesa, data dari sumber data, dan 

rencana analisis. 

BAB IV :  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

   Dalam bab ini menguraikan gambaran obyek penelitian antara lain: 

sejarah singkat berdirinya perusahaan, letak geografis perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, personalia, peralatan dan mesin-

mesin, produk yang dihasilkan, daerah pemasaran, proses produksi, 

dan analisa data. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dan hipotesa yang diajukan dan 

saran dari penulis yang mungkin layak dan dapat dilaksanakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




