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  BAB ? 

                                                      PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pada umumnya tujuan didirikan perusahaan adalah mencapai laba 

maxsimal dan hasil akhir atau hasil keseluruhan (Rentabilitas) yang 

tinggi.Dengan demikian perusahaan dapat membayar upah untuk karyawan, 

membayar hutang kepada kreditur, membayar deviden kepada pemilik saham, 

membeli bahan baku untuk produksi dan kewajiban-kewajiban keuangan 

lainnya. Bila perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari tahun-ketahun, 

maka perusahaan dapat memupuk modal untuk ekspansi atau perluasan 

usaha.Dengan perkembangan teknologi, ekonomi, sosil, budaya, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan.Tanpa ada 

penyesuaian, prospek kehidupan dimasa yang akan datang suram bahkan mati. 

Suatu kebijaksanaan yang tepat yang harus diambil oleh seorang 

pimpinan ataupun manajer perusahaan akan sangat berpengaruh sekali dalam 

kelanjutan usia perusahaan. Sehingga dalam mengambil kebijaksanaan 

seorang pimpinan perusahaan atau manajer harus dapat memperhitungkan dan 

mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kontinuitas dan 

efisiensi perusahaan. Dengan ekspansi, maka sumber daya dapat digunakan 

secara efisien. Secara ekonomis biaya produksi per satuan dikurangi bila 

perusahaan memproduksi lebih banyak, akan tetapi sesuai dengan hukum 

tambahan hasil yang semakin berkurang, maka mulai suatu tingkat produksi 

I



tertentu biaya produksi persatuan ini akan meningkat.pada keadaan seperti ini 

sangat tidak menguntungkan bila perusahaan mengadakan ekspansi 

Hal lain yang sangat penting dalamkeputusan investasi adalah tentang 

penilaian investasi dan sumber-sumber pembelanjaan. Karena menyangkut 

tingkat resiko dan tingkat keuntungan yang akan dicapai perusahaan untuk 

masa yang akan datang. Dengan demikian investasi untuik ekspansi ini, erat 

hubungannya dengan harapan terhadap hasil yang akan diperoleh pada waktu 

yang akan datang. Oleh karena itu ,agar perusahaan tidak mngalami kerugian 

dimasa yang akan datang, sebelum mengambil keputusan tentang ekspansi 

ini.maka hasil yang akan diperoleh dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan 

harus diadakan peramalan-peramalan. 

Demikian pentingnya masalah pengambilan keputusan ekspansi, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis 

Kelayakan Rencana Penambahan Aktiva Tetap Pada CV. Amanah Jaya Di 

Karanganyar.  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah layak atau tidak investasi pada aktiva tetap 

(penambahan mesin cetak) di CV. Amanah Jaya? 

 



C. Tujuan Penelitian : 

Untuk menganalisis kelayakan investasi pada aktiva tetap 

(penambahan mesin cetak) di CV. Amanah Jaya  

 

D. Manfaat Penelitian : 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1.  Untuk memperoleh pengalaman nyata mengenai hal-hal yang terjadi 

didalam perusahaan, selanjutnya dibandingkan dengan pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

2.  Memberikan input tambahan bagi perusahaan dalam mengambil 

kebijaksanaan investasi yang akan dilaksanakan perusahaan.  

 

E. Sistematika Skripsi 

Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan sistematika 

sesederhana mungkin, tanpa mengurangi pentingnya inti permasalahan dengan 

maksud agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan menjadi terarah 

pada sasaran. A dapun skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan skripsi. 



BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang lembaga 

keuangan, perkreditan, tinjauan umum tentang Bank Perkreditan 

Rakyat, kinerja keuangan, laporan keuangan, analisis rasio 

keuangan, metode dan teknik analisis laporan keuangan serta 

analisis ratio keuangan. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat tentang : kerangka pemikiran, hipotesis, sumber 

data, metode pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV      PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, serta 

berisi tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V     PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diperlukan berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA  
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