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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah sangat pesat 

sekali, terutama dalam produksi furniture. Dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi masyarakat yang sangat tinggi dan banyaknya permintaan 

masyarakat terhadap bermacam – macan produk furniture. Mengakibatkan 

timbulnya persaingan yang semakin ketat   antara     industri      furniture  yang    

satu    dengan yang lainnya    dalam    memenuhi    banyaknya    permintaan  

masyarakat. Ketatnya persaingan mengharuskan persaingan melakukan 

pengelolaan manajemen dengan baik, sehingga akan dapat menguasai pangsa 

pasarnya. Suatu perusahaan akan dapat menguasai pangsa pasar yang luas 

apabila memiliki performance yang baik dalam arti luas termasuk dalam 

melakukan efisiensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan agar 

tetap survive. Salah satu indikator perusahaan memiliki performance yang 

baik dapat dilihat dari aspek keuangan atau finansialnya. Pengelolaan 

keuangan yang baik dalam sebuah perusahaan akan membantu perusahaan 

tersebut untuk mencapai tujuannya.  

Perusahaan harus benar-benar memperlihatkan  pengelolaan  keuangan   

di mana keputusan di dalam pengelolaan keuangan dilihat dari segi waktunya  

 



berdampak jangka pendek ( masa investasi kurang dari lima tahun ) dan 

jangka panjang ( masa investasi lebih dari lima tahun ).   

Kelengkapan isi dalam laporan keuangan mengganbarkan mengenai 

posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dengan mengadakan 

analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh 

gambaran tentang posisi keuangannya. Sedangkan analisis terhadap laporan 

laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil perkembangan usaha yang 

bersangkutan. 

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah 

sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi dalam 

perkembangan selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji 

saja tetapi juga sebagai dasar untuk  menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui 

penggunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi, dan 

modal yang dimiliki oleh perusahaan, serta dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi 

keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis terhadap laporan keuangan dimaksudkan sebagai upaya atau 

aktivitas untuk membuat informasi dalam suatu laporan keuangan yang 

kompleks ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami 

(Harnanto, 1991). Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan 



dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang hasil atau 

perkembangan perusahaan tersebut. 

Pada prinsipnya rasio keuangan adalah untuk mengadakan penilaian 

terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan suatu perusahaan. 

Dengan menganalisis berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan 

dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan operasional suatu perusahaan. 

Dengan menggunakan laporan keuangan yang diperbandingkan termasuk data 

tentang perubahan yang terjadi dalam rupiah dan prosentase sehingga 

penganalisa dapat menyadari beberapa rasio secara individual dapat 

membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan. 

Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan 

alat analisis beberapa rasio ini dapat menjelaskan keadaan posisi keuangan 

suatu perusahaan. Rasio-rasio dapat bermanfaat menunjukkan perbandingan 

dalam kondisi keuangan atau kinerja operasional dan membantu 

menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut yang pada 

gilirannya dapat menunjukkan kepada analisis resiko dan peluang bagi 

perusahaan. 

Rasio merupakan pedoman yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi 

dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan 

hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan-perusahaan lain. 

Tujuan pokok rasio ini adalah untuk menyoroti bidang-bidang yang 



memerlukan investigasi lebih dalam. Banyak rasio yang sudah terstandarisasi, 

rasio tersebut sudah diakui sebagai indikator yang bermanfaat mengenai 

kinerja keuangan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi laporan keuangan 

maupun perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, 

manajer perusahaan yang bersangkutan pada kreditur, banker, para investor, 

dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, karyawan serta 

pihak-pihak lainnya. 

Pimpinan perusahaan dengan mengetahui posisi keuangan 

perusahaannya pada periode yang lalu akan dapat menyusun rencana yang 

lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan dapat menentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat. Pertanggungjawaban pimpinan 

perusahaan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan hanyalah sampai 

penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha selama satu periode 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten. 

Analisis du pont menggabungkan rasio-rasio aktivitas dan profit 

margin, dan menunjukan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi untuk 

menentukan profitabilitas aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

DENGAN ANALISIS RASIO DAN DU PONT SYSTEM PADA CV 

ENGGAL FURNITAMA DI SEMARANG”. 

 



B. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui kondisi keuangan CV Enggal Furnitama, penulis 

harus menganalisis dan meneliti perkembangan keuangan berdasarkan Neraca 

dan Laporan Rugi Laba yang sudah dibuat dari laporan keuangan tersebut, 

maka rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana kondisi kinerja keuangan 

CV Enggal Furnitama ditinjau dari rasio keuangan dan du pont system? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan manfaat 

yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja keuangan pada CV Enggal Furnitama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan berbagai 

pihak antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa 

saran-saran serta pertimbangan kepada manajemen di bidang finansial. 

2. Bagi Penulis 

� Dapat menerapkan metode yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dan melatih untuk menganalisis permasalahan serta 

mencaari penyelesaian. 



� Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bagi Pihak Lain 

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi 

penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan 

pembatasan pada masalah yang sejenis. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Agar penulisan sekripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya 

maka disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam  bab ini  merupakan pendahuluan yang materinya 

sebagian besar menyempurnakan 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 tetang: pengertian 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, manfaaf laporan 

keuangan, sifat laporan keuangan,bentuk-bentuk laporan 

keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, 

tujuan analisis laporan keuangan dan evaluasi laporan keuangan. 

 



 BAB III   METODOLOGI PENLITIAN 

    Dalam bab ini beisi tentang pengembangan metodologi yang 

terdiri dari kerangka pemikiran, sumber data dan jenis data, 

metode analisis data. 

 BAB IV   ANALISIS DATA PERUSAHAAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian antara 

lain: gambaran umum perusahaan seperti: sejarah perusahaan, 

lokasi perusahaan, produksi dan hasil produksi, stuktur 

organisasi, serta analisis data. 

 BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan skipsi, saran-saran yang perlu disampaikan. 

 


