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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Maraknya persaingan usaha ataupun bisnis yang semakin ketat dan 

global seakarang ini maka perusahaan sangatlah perlu untuk memperlihatkan 

kinerja baik ataukah buruk yang ada pada perusahaan. Mengapa hal itu 

sangatlah diperlukan, karena dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan 

khususnya dibidang keuangan, maka perusahaan dapat menyusun suatu 

strategi untuk bersaing dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Persaingan 

bagi perusahaan dapat berpengaruh positif yaitu dorongan untuk selalu 

meningkatkan mutu produk yang dihasilkan, akan tetapi persaingan juga 

menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, yaitu produk mereka akan 

tergusur dari pasar apabila perusahaan gagal meningkatkan mutu dan kualitas 

produk-produk yang dihasilkan.  

Selain itu penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi juga 

sangat dibutuhkan untuk terus dapat bertahan dalam dunia bisnis saat ini 

maupun di masa depan. Dengan semakin ketatnya persaingan di era 

globalisasi ini, Perusahaan dituntut untuk dapat bertahan untuk menghadapi 

semakin ketatnya persaingan. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, harus 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi kelangsungan usahanya. 



2 
 

Wiagustini(2010:76) dalam I Dewa et.all (2015)  menyatakan 

profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mewujudkan 

suatu keuntungan bagi perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan 

efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mengelola manjemennya. Secara 

umum ada tiga jenis rasio profitabilitas yang dominan dipakai dalam 

penelitian yaitu profit margin, return on assets (ROA), dan return on equity 

(ROE). ROA merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengukur kinerja 

perusahaan dimana ROA bisa ditentukan oleh serangkaian kebijakan 

perusahaan dan dipengaruh oleh faktor-faktor lingkungan. Tingkat 

profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja manajerial 

perusahaan yang baik. Berbicara mengenai pasar monopoli, memperoleh 

profitabilitas tinggi akan dirasa sangat mudah mengingat ciri-ciri pasar 

monopoli yakni hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut, tidak 

adanya barang pengganti yang serupa, kemungkinan perusahaan lain untuk 

masuk ke dalam industri tidak ada, penentuan harga ditentukan sendiri dan 

promosi tidak mutlak dibutuhkan (Sukirno, 2008:267). 

Dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data 

tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, prosentase 

serta trendnya, penganalisa menyadari bahwa rasio secara individu akan 

membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan. Harahap (2010:1) dalam Diah Ika et.all  menyatakan bahwa 

menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang 

terkandung dalam suatu laporan keuangan koperasi. Teknik analisis laporan 
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keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi pada 

penelitian ini adalah analisis rasio. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio 

ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Pada Javenir merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Pusat 

Souvenir dan Pusat Oleh-oleh. Javenir salah satu perusahaan di Solo yang 

telah dikenal oleh masyarakat luas, Akan tetapi akhir-akhir ini Javenir sedang 

mengalami penurunan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan wisatawan yang 

berkunjung di Solo tidak sebanyak dulu, dan persaingan pusat souvenir dan 

oleh-oleh di daerah Solo akhir-akhir ini sehingga banyak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan Javenir. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh 

adanya hutang-hutang perusahaan, sedangkan laba yang diperoleh cenderung 

menurun jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelum terjadi krisis 

ekonomi. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, maka 

diperlukan penilian terhadap kinerja keuangan Javenir, yang mana hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap kinerja keuangan 

melalui rasio-rasio keuangan. 

Begitu pentingnya laporan keuangan perusahaan sehingga sangat 

berguna bagi pihak manajemen untuk terus mengetahui kondisi keuangan 
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perusahaan termasuk peningkatan laba operasional dan pos-pos keuangan 

lainnya. Dengan kinerja perusahaan yang baik diharapkan dapat mencapai 

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan dari hasil usahanya yang menguntungkan. 

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi 

judul: “Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio 

Keuangan (Studi Kasus pada Javenir Pusat Souvenir dan Oleh-Oleh 

Khas Solo)”  

 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada peningkatan rasio likuiditas di Javenir pada tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016? 

2. Apakah ada peningkatan rasio solvabilitas di Javenir pada tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 ? 

3. Apakah ada peningkatan rasio rasio aktivitas berpengaruh di Javenir 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016? 

4. Apakah ada peningkatan rasio profitabilitas di Javenir pada tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan pada permasalahan yang dijelaskan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan dari rasio likuiditas pada tahun 

2014-2016 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan dari rasio solvabilitas pada tahun 

2014-2016 

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan dari rasio aktivitas pada tahun 

2014-2016 

4. Untuk menganalisis kinerja keuangan dari rasio profitabilitas pada 

tahun 2014-2016 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut 

antara lain : 

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran yang sesungguhnya 

tentang kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kinerja perusahaan 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Skripsi ini terurai dalam beberapa bagian yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, dan definisi operasional, tujuan 

penelitian, manfaat dan kerangka penulisan skripsi. 

BAB II: TINJAUAN / LANDASAN PUSTAKA 

Kajian Teori ini berisi tentang Tinjuan pustaka, Hipotesis 

dan Kerangka Pemikiran yang mana memuat pengertian  

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pemakai 

laporan keuangan, komponen laporan keuangan, analisis 

laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, 

analisis rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan, 

keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan, dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian terdapat uraian terinci tentang: 

Lokasi Penelitian, populasi dari sampel dari penelitian, 

metode sampling yang ditempu, Variabel penelitian,Teknik 

pengumpulan data, dan Metode analisis data 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

penulis akan mendeskripsikan sejarah berdirinya 

perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Tujuan perusahaan, 
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Struktur Organisasi perusahaan, Rincian dan wewenang 

masing-masing .Hasil penelitian dan pembahasan berisi 

tentang analisis data dan juga pembahasan. Dari data 

laporan keuangan Javanir Toko Oleh-oleh kemudian diolah 

dengan perhitungan analisis rasio likuiditas, analisis rasio 

aktivitas dan analisis rasio rentabilitas. Dengan melihat 

hasil penelitian tersebut maka dapat dilakukan perhitungan 

untuk mengetahui tingkat rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 

rasio aktivitas dan rasio profitabilitas Toko Oleh-oleh 

Javenir’ 

BAB VI: PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan disini merupakan kesimpulan atas penyusunan 

skripsi terutama pada Bab V yang mana menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran 

disini merupakan saran dari penulis untuk pihak Toko 

Oleh-oleh Javenir untuk kemajuan perusahaan ke 

depannya. 

 

  


