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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu ciri keuangan perusahaan adalah penggunaan laporan 

keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sebagai salah 

satu sumber informasi yang dipergunakan untuk melakukan analisis dan 

keputusan keuangan. Seringkali manajeman perlu memahami kondisi 

keuangan suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting 

yang akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa yang 

akan datang. Disamping itu perusahaan juga dituntut untuk dapat mengikuti 

perubahan agar mampu bertahan dan berkembang secara mantap. Sehingga 

perusahaan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas yang secara 

sinergis memanfatkan segala instrumen yang dimiliki perusahaan seoptimal 

mungkin. 

Keberhasilan operasi, kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang tergantung pada banyak keputusan individual atau 

kolektif yang terus-menerus dibuat oleh team manajeman. Setiap keputusan 

yang diambil akhirnya akan menyebabkan dampak keuangan atau ekonomis 

yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk terhadap perusahaan. Pada 

pokoknya, proses mengelola perusahaan melibatkan serangkaian pilihan 

ekonomi sehitigga mengaktifkan pergerakan sumber daya keuangan yang 

mendukung perusahaan. 
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Oleh karena itu laporan keuangan merupakan instrumen yang tepat 

untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan 

perusahaan, karena di dalamnya terdapat informasi penting yang meliputi 

tentang basil usaha maupun posisi finansial dari perusahaan. Namun dalam 

mengartikan dan memahami makna yang dimaksud dalam laporan keuangan 

manajeman harus melakukan interpretasi dan analisis untuk dapat menarik 

kesimpulan. Analisis terhadap laporan keuangan dalam hal ini dimaksudkan 

sebagai suatu usaha (aktivitas) untuk membuat informasi dalam suatu laporan 

keuangan yang bersifat kompleks ke dalam elemen-elemen yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami. 

Dengan mengadakan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan 

akan dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga perkembangan 

keuangannya. Disamping itu dapat diketahui juga kelemahan-kelemahan yang 

masih ada. 

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah 

sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk 

selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga 

sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, dimana dengan hasil analisis tersebut dapat 

diketahui penggunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus 

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

dicapai perusahaan tersebut. 
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Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi 

mengenal posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan. Dimana 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 (IAI, 2004). 

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

analisis laporan keuangan dengan mengunakan rasio. Maka penulis 

mengambil  judul "ANALISIS RASIO SEBAGAI  ALAT BANTU DALAM 

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. 

YAMAHA MANUFACTURE". 

 

B. Perumusan Masalah  

Dari uraian di atas, penulis memberikan sedikit gambaran tentang 

laporan keuangan dan penliaian kinerjanya pada perusahaan. Salah satu cara 

untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangan suatu perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio. Maka untuk memberikan arah dan kerangka 

pemahaman yang jelas, dikembangkan pokok permasalahan sebagai berikut: 

"Bagaimana kinerja keuangan pada PT. Yamaha Manufacture jika dilihat dari 

analisis likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas". 
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C. Pembatasan Masalah 

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

laba) PT. Yamaha Manufacture tahun 2005-2008. 

2. Komponen pemakaian laporan keuangan PT. Yamaha Manufacture yang 

akan diteliti meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengetahui 

kondisi kinerja keuangan PT. Yamaha Manufacturing yang ditinjau dari 

analisis likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi penulis atau peneliti 

a. Dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman dalam evaluasi 

laporan keuangan. 

b. Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama 

mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang dilakukan 

perusahaan. 
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3. Bagi pembaca 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan juga untuk 

menambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang ini. 

 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan masalah ini maka penulis 

membuat sistematika yang dapat menganalisa secara jelas gambaran mengenai 

penyusunan skripsi sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang konsep pengertian dan fungsi laporan 

keuangan, neraca, laporan rugi laba dan analisa laporan 

keuangan. 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pengembangan metodologi yang terdiri 

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

analisis data. 
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BAB  IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum PT. Yamaha 

Manufacture, data yang diperoleh, analisa data dan pembahasan 

serta hasil penelitian. 

BAB  V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran yang diperlukan. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 


