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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan yang beroperasional dapat dikategorikan 

menjadi 2 golongan yaitu berdasarkan tujuan didirikannya yaitu, perusahaan 

yang bersifat profit oriented adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan 

mendapatkan laba sebesar-besarnya sedangkan yang bersifat social oriented 

adalah perusahaan yang bertujuan sosial kemasyarakatan. Pada sekarang ini 

sebagian besar perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba 

yang maksimal, dan laba tersebut digunakan untuk mempertahankan 

eksistensinya dan mengembangkan usahanya. 

Guna menopang kegiatan operasional atau pelaksana 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 keuangan. Oleh karena itu 

sangat penting setiap manajer, khususnya bidang keuangan untuk 

memperhatikan secara serius dan seksama dalam menangani pengelolaan 

keuangan tersebut. 

Analisis efisiensi operasional digunakan untuk membuat kebijakan 

perusahaan menentukan jumlah laba yang akan dicapai atau target penjualan 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. Efisiensi operasional yang dilakukan 
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oleh perusahaan akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan karena 

efisiensi operasional merupakan pengaturan pada manajemen aktiva dan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga manajemen biaya yaitu 

pengaturan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya 

manajemen ini maka segala pengeluaran yang tidak diperlukan atau tidak 

bermanfaat dapat ditekan serendah mungkin sehingga tujuan perusahaan untuk 

mencapai laba maksimum akan terpenuhi dengan demikian kelangsungan 

hidup perusahaan akan tetap eksis. 

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. 

Manajemen aktiva dan persediaan yang tepat dan efisien sangat penting 

tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Dengan jumlah 

persediaan yang tepat maka akan mengurangi jumlah barang yang tidak 

terpakai dengan demikian efisiensi biaya akan tercapai. Jumlah penggunaan 

dan pemakaian aktiva yang tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan harus dipertimbangkan untuk menghindarkan pemborosan dan 

penggunaan barang yang tidak terpakai. Disamping itu perputaran dari 

peralatan dan mesin-mesin yang harganya sangat mahal merupakan hal yang 

sangat penting. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pada pembelian 

peralatan dan mesin-mesin akan sangat berdampak besar pada kerugian yang 

dialami. Manajemen biaya yang mengatur mengenai besarnya biaya untuk gaji 
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karyawan juga harus diatur sedemikian rupa. Pembengkakan gaji karyawan 

akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan juga perlu 

mengatur biaya untuk pemasaran yang administrasi yang disesuaikan dengan 

besarnya penjualan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Analisa Rasio Efisiensi Operasional Terhadap Laba 

Bersih Pada Pabrik Gula Mojo Di Sragen Tahun 2002 - 2007”1 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

B.1. Apakah efisiensi operasional dilihat dari manajemen aktiva dan investasi 

perusahaan Gula Mojo Sragen tahun 2002 – 2007 sudah efisien terhadap 

laba bersih perusahaan? 

B.2. Apakah efisiensi operasional dilihat dari manajemen biaya perusahaan Gula 

Mojo Sragen tahun 2002 – 2007 sudah efisien terhadap laba bersih 

perusahaan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi rasio efisiensi 

operasional terhadap laba bersih perusahaan gula Mojo Sragen tahun 2002 – 

2007 
                                                 
1 Chaiman Abdul, Analisa Rasio Keuangan Dalam Penilaian Kinerja Perusahaan pada CV. Adhi 
Baskoro Korniture Pabelan Kartasura, Surakarta, Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2001, hal 1 - 3 
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C.1. Efisiensi operasional dilihat dari manajemen aktiva dan investasi yang 

terdiri dari perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva perusahaan 

gula Mojo Sragen pada tahun 2002 – 2007. 

C.2. Efisiensi operasional dilihat dari manajemen biaya dengan menghitung 

besarnya biaya pemasaran dan administrasi terhadap penjualan dan besarnya 

biaya tenaga kerja terhadap penjualan perusahaan gula Mojo Sragen pada 

tahun 2002 – 2007. 

C.3. Besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan gula Mojo Sragen pada 

tahun 2002 – 2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

D.1. Untuk mengetahui efisiensi operasional dilihat dari manajemen aktiva dan 

investasi perusahaan Gula Mojo Sragen tahun 2002 – 2007 sudah efisien 

terhadap laba bersih perusahaan? 

D.2. Untuk mengetahui efisiensi operasional dilihat dari manajemen biaya 

perusahaan Gula Mojo Sragen tahun 2002 – 2007 sudah efisien terhadap  

laba bersih perusahaan? 
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E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

E.1. Bagi perusahaan 

Memberikan informasi bagi pemimpin perusahaan sebagai bahan kajian dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. 

E.2 Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah rasio keuangan dan pengalaman mengenai masalah yang 

ada dalam perusahaan serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat 

selama kuliah. 

E.3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan, para pembaca terutama 

untuk kreditur dalam memilih perusahaan mana mereka akan menanam 

modalnya. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari 

enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan 

sistematika skripsi.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang arti pentingnya 

manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, fungsi 

keuangan, keuangan dalam struktur organisasi perusahaan, analisis 

rasio keuangan, klasifikasi efisiensi operasional, penelitian 

sebelumnya dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan analisis data 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian, 

diskripsi data, analisa data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 




