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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan

dibutuhkan suatu bentuk alat komunikasi yang memberikan informasi tentang

kondisi perusahaan. Alat komunikasi yang memberikan informasi tersebut

diperoleh dari hasi analisa laporan keuangan perusahaan. Di dalam laporan

keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perkembangan perusahaan serta

kondisi keuangan perusahaan tersebut (S. Munawir, 2001). Dengan menganalisa

laporan keuangan dapat dilihat kemampuan kerja perusahaan dalam memenuhi

kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan

perusahaan dalam mengelola sumber – sumber dananya, kemampuan seberapa

jauh perusahaan menghasilkan keuntungan sehingga tidak mengalami

kebangkrutan.

Laporan keuangan merupakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau

menilai posisi keuangan perusahaan tersebut dimana dengan hasil analisis

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.

Secara garis besar pihak yang berkepentingan terhadap informasi

perusahaan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pihak intern dan pihak



ekstern perusahaan. Pihak intern khususnya manajemen bermanfaat diantaranya

untuk menyusun rencana perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang telah

ditempuh dan mengambil tindakan – tindakan koreksi yang diperlukan. Pihak

ekstern diantaranya pihak kreditur dan banker, investor, pemerintah. Pemilik

perusahaan berkepentingan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan

kemungkinan hasil-hasil di masa yang akan datang. Sedangkan kreditur ingin

mengetahui apakah pinjaman yang diberikan pada perusahaan digunakan

sebagaimana mestinya sehingga memungkinkan perusahaan untuk dapat

membayar kembali hutang serta bunganya. Investor berkepentingan terhadap

prospek keuangan dimasa yang akan datang dan perkembangan perusahaan yang

dapat membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual

investasinya. Pemerintah berkepentingan diantaranya untuk menentukan besarnya

pajak.

Perkembangan suatu perusahaan sangatlah bergantung pada bagaimana

cara mengelola perusahaan tersebut. Kelancaran dan kestabilan jalannya operasi

merupakan salah satu yang dapat menunjang dalam pencapaian tujuan. Pada

umumnya suatu perusahaan didirikan dalam usahanya untuk pencapaian

keuntungan yang maksimal dengan menggunakan sumber – sumber yang

dimilikinya.

Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti yaitu CV. Widya Karya

Raharja merupakan perusahaan perorangan maka dalam penelitian ini bertujuan



untuk mengetahui kondisi keuangan CV. Widya Karya Raharja, yaitu untuk

mengetahui kondisi umum kesehatan keuangan perusahaan dan secara spesifik

untuk mengetahui kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Laporan

keuangan  berguna untuk mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan

dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun  - tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengadakan penelitian

dengan judul : “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA CV. WIDYA

KARYA RAHARJA DI SRAGEN “.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui kondisi keuangan CV. Widya Karya Raharja, penulis

menganalisa dan meneliti perkembangan keuangan CV. Widya Karya Raharja ini

berdasakan neraca dan laporan rugi/laba. Berdasarkan uraian diatas maka

rumusan masalah adalah: “Apakah kinerja  CV. Widya Karya Raharja telah

efektif dan efisien bila ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan

aktivitas?”.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini pada pokok permasalahan maka

penulis menggunakan laporan keuangan CV. Widya Karya Raharja periode tahun

2004-2007 menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan

aktivitas.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada CV.

Widya Karya Raharja periode tahun 2004-2007 bila dianalisis dengan rasio

likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

perusahaan Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan

yang bersangkutan dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan

dan kondisi keuangan di masa yang akan datang.

2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat

digunakan sebagai data sekunder bagi pihak yang membutuhkan.

F. Sistematika Penyususnan 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 dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

sistematika penyusunan skripsi.



Bab    II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam

penyusunan skripsi untuk mendasari penganalisaan masalah di

antaranya mengenai laporan keuangan, penelitian sebelumnya dan

teori-teori yang relevan yang mendukung penelitian ini.

Bab  III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, data dan

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional

variable, dan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian

ini.

Bab   IV  : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini dijelaskan gambaran umum perusahaan, diskripsi data,

analisis data dan pembahasan, serta hasil penelitian.

Bab   V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan

saran- saran.


