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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang harus 

diselenggarakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil 

dan  makmur  baik materiil maupun spirituil berdasarkan pancasila dan UUD 

1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang ditulis 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1997. Untuk pembangunan 

khususnya di sektor ekonomi, perlu diadakan usaha peningkatan pendapatan. 

Ketatnya persaingan mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan 

manajemen yang baik, sehingga akan dapat menguasai pangsa pasar yang luas 

apabila memiliki kinerja yang baik dalam arti yang luas. termasuk dalam 

melakukan efisiensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan agar 

tetap survive. Salah satu indikator perusahaan memiliki kinerja yang baik 

dapat dilihat dari aspek keuangan dan finansialnya. Pengelolaan keuangan 

yang baik akan membantu mencapai tujuan perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat melalui 

laporan keuangan, dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil 

yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang 



akan ditetapkan. Dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, maka 

pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan finansial perusahaan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai di waktu lampau dan di waktu yang sedang 

berjalan. 

Selain itu dengan melakukan analisis laporan keuangan diwaktu 

lampau, maka dapat diketahui kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang 

dianggap telah cukup baik, dan mengetahui kinerja perusahaan tersebut 

(Harahap, 2006: 2).  Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan 

hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan suatu perusahaan, hanyalah 

sebagai alat penguji dari pekarjaan bagian, pembukuan, tetapi untuk 

selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga 

sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuanngan 

perusahaan yang  bersangkutan, dimana dengan hasil analisis tersebut dapat 

diketahui penggunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus 

dipenuhi dan modal yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang telah 

dicapai perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan. Di mana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh manajemen 

perusahaan maupun pihak ekstern. Tujuan utama laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 



perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi.   

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba 

dan sebagai tambahan dapat pula disusun laporan perubahan modal. Dimana 

neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang modal dari suatu perusahaan 

pada periode tertentu. Menurut Weston and Bringham (2001: 53), neraca atau 

balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari 

suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau hutang dan hak 

para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal 

pemilik pada saat tertentu. Oleh karena itu, neraca harus disusun secara 

sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan 

perusahaan.  

Sedangkan laporan rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui 

sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuanya, serta untuk menilai kinerja 

keungan dari suatu perusahaan. 

 

B. Perumusan Masalah  

Bagaimana kinerja keuangan RS Amal Sehat pada tahun 2005-2007  

berdasarkan analisis rasio keuangan ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan (neraca dan laporan rugi 

laba) untuk periode tiga tahun, yaitu tahun 2005, 2006 dan 2007. 



2. Aspek aktivitas finansial hanya akan diukur melalui analisis laporan 

keuangan rumah sakit yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio struktur 

modal dan rasio profitabilitas.  

3. Standar informasi yang baik diukur melalui kemudahan peneliti membaca 

laporan laporan keuangan RS Amal Sehat. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk menganalisis kinerja RS Amal Sehat berdasarkan analisis rasio 

keuangan, meliputi: rasio likuiditas, rasio struktur modal, dan rasio 

profitabilitas.   

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan yang 

akan datang agar meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan infomasi tambahan.  

3. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan 

dan menerapkan teori yang selama ini diperoleh dari bangku perkuliahan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran permulaan terhadap hasil skripsi ini 

maka diperlukan sistematika skripsi, yaitu sebagai berikut: 



BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang rumah sakit, manajemen keuangan, 

laporan keuangan, proses keuangan, analisis keuangan, tujuan 

analisis keuangan, kajian penelitian sebelumnya, dan hipotesis. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang kerangka penelitian, obyek penelitian, 

jenis dan sumber data, dan analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pengolahan atas data yang telah 

terkumpul dan pembahasannya terkait dengan penerapan 

metodologi penelitian pada BAB III. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi 

keterbatasan dan kendala dalam penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 


