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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau lembaga dalam masyarakat modern seperti 

sekarang ini pasti memerlukan dana guna menjalankan aktivitisnya untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang merupakan salah satu bentuk lembaga yang 

bergerak dalam dunia usaha juga tidak dapat terlepas dari kebutuhan dana. 

Prinsip manajemen perusahaan menunutut agar perusahaan dalam 

memperoleh ataupun dalam menggunakan dana harus dilakukan secara efektif 

dan efisien. Oleh karena itu perusahaan yang bersangkutan perlu menganalisa 

kinerja keuangan yang terdapat pada perusahaan tersebut. 

Secara umum ada tiga keputusan yang penting yang senantiasa perlu 

diambil oleh setiap perusahaan dalam menganalisa kinerja keuangan. Ketiga 

keputusan tersebut adalah: 

1. Keputusan investasi, yaitu keputusan yang menyangkut penggunaan dana 

yang dimiliki perusahaan. 

2. Keputusan pendanaan atau pembayaran, yaitu keputusan tentang sumber 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Keputusan Operasional, yaitu keputusan mengenai produk apa yang akan 

dijual dan bagaimana menjualnya agar memperoleh laba. 



Hasil dari ketiga keputusan tersebut dicerminkan dalam laporan 

keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan 

keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu perusahaan pada 

waktu tertentu. Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu. 

Analisa kinerja keuangan tidak terlepas dari laporan keuangan, karena 

neraca terdiri dari aktiva dan pasiva yang mencerminkan hasil kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Sedangkan perhitungan laba rugi dapat dilihat 

seberapa efektifnya penggunaan aktiva untuk mendukung penjualan dan 

seberapa efisien laba yang diperoleh, dapat digunakan untuk memberikan 

imbalan kepada para pemilik dana sebagai sumber dana untuk investasi. 

Sehingga dengan menganalisa kinerja keuangan akan diketahui bagaimana 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan perusahaan dalam 

mengoperasikan dana yang ada, sehingga dapat diketahui kinerja keuangan 

yang ada dalam perusahaan. Adapun hasil analisa tersebut akan dapat dipakai 

sebagai pedoman bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan penggunaan 

dana yang akan datang, sehingga dapat diketahui  bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

Kemampuan perusahaan di dalam merencanakan jumlah dana yang 

tepat secara efisien, mengawasi alokasi dana dan memperoleh dana akan 

mempengaruhi berhasil tidaknya suatu perusahaan, maka salah satu cara yang 



harus dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bagaimana meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul, “PENILAIAN KINERJA KEUANGAN  PADA UD. TRIO MOTOR 

DI PEDAN KLATEN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalalahnya 

sebagai berikut.“Bagaimana kinerja keuangan pada UD. TRIO MOTOR DI 

PEDAN KLATEN  dalam tahun 2005 -2008  ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah, untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada UD. TRIO MOTOR DI PEDAN KLATEN   

tahun 2005 - 2008. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh bagi 

peneliti maupun perusahaan. Adapun beberapa manfaat itu adalah: 

1. Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai masalah yang 

ada dalam perusahaan serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat 

selama kuliah. 



2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat membantu UD. TRIO MOTOR DI PEDAN KLATEN  

dalam rangka memperbaiki/meningkatkan kinerja keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat uraian mengenai pengertian laporan keuangan, 

penulisan laporan keuangann, sifat laporan keuangan, bentuk 

laporan keuangan, dan macam analisis. 

BAB III   : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat uraian mengenai kerangka teori, hipotesis, 

metodologi penelitian dan rencana analisis. 

BAB IV   : ANALISIS DATA 

Bab ini memuat uraian mengenai riwayat singkat perusahaan, 

serta analisis data. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran. 

 


