
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Pada umumnya setiap perusahaan baik perusahaan dagang, jasa maupun 

industri memiliki beberapa tujuan yang sama ingin dicapai oleh pihak manajemen 

dan pemilik. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk memperoleh laba atau 

keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankan. 

 Bagi pihak pemilik, selain sebagai hasil atas modal yang ditanamkan, laba 

atau keuntungan yang optimal juga sebagai proyeksi atau perkiraan tentang 

keadaan di masa yang akan datang bahwa usaha yang dijalankan nantinya tidak 

hanya untuk satu atau beberapa periode saja, melainkan memiliki umur yang 

panjang. Sedangkan bagi pihak manajemen laba yang diperoleh merupakan 

pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya dan sebagai bentuk 

keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja dan kondisi 

keuangan perusahaan yang baik, karena laba atau keuntungan merupakan 

komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik 

tidaknya kondisi keuangan perusahaan. 

 Laporan keuangan pada awalnya dibutuhkan oleh perusahaan sebagai alat 

uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar perusahaan, tetapi dalam 

perkembangannya laporan keuangan tidak hanya sekedar sebagai alat uji 

kebenaran saja melainkan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi 

dan kondisi keuangan suatu perusahaan. 
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 Laporan keuangan menyajikan gambaran mengenai posisi dan kondisi 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit). Laporan keuangan 

merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan 

perusahaan. Penilaian kondisi dan tingkat keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. 

 Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 

karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan), tingkat kesehatan 

perusahaan dan tingkat efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha.  

 Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah 

laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat profitabilitas, menilai keadaan dan kondisi keuangan perusahaan. Dalam 

menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya 

adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.  

 Analisis rasio profitabilitas merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal atau 

aktiva yang dimilikinya secara produktif untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Analisis rasio profitabilitas diperlukan untuk menilai kondisi keuangan 

dan kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba atau keuntungan. Karena 

dengan memperoleh laba atau keuntungan seperti yang telah ditargetkan, 

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik dan karyawan, serta 

meningkatkan daya saing perusahaan dan melakukan ekspansi usaha sehingga 

membuka kesempatan investasi yang baru. 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Laporan Keuangan 

Berdasarkan Rasio Profitabilitas" Pada PT. Sucofindo (Persero)" 

 
1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis  

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kondisi keuangan pada PT. Sucofindo (Persero) untuk periode 

tahun 2013-2017? 

b. Bagaimana trend laba berdasarkan laporan keuangan PT. Sucofindo (Persero) 

pada tahun 2013-2017? 

c. Bagaimana analisis laporan keuangan berdasarkan rasio profitabilitas 

perusahaan pada PT. Sucofindo (Persero) periode tahun 2013-2017? 

 
1.3.  Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, serta untuk 

memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, maka penulis membatasi 

ruang lingkup permasalahannya. Masalah yang akan diteliti hanya berfokus pada 

rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin (Marjin laba bersih), Return On Equity 

(Tingkat Pengembalian Ekuitas), Return On Asset (Tingkat Pengembalian Aset) 

dan Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor). 

 
1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu: 
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a. Bagaimanakah kondisi keuangan pada PT. Sucofindo (Persero) yang ditinjau 

berdasarkan analisis rasio profitabilitas untuk periode tahun 2013-2017 ? 

b. Bagaimanakah trend laba pada laporan keuangan PT. Sucofindo (Persero) 

untuk periode tahun 2013-2017? 

c. Berapa besarnya tingkat profitabilitas atau kemampuan PT. Sucofindo 

(Persero) dalam memperoleh laba atau keuntungan? 

 
1.5. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi laporan keuangan pada PT. 

Sucofindo (Persero) yang ditinjau berdasarkan analisis rasio profitabilitas untuk 

periode tahun 2013-2017. 

 
1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang dapat diambil bagi penulis dari penelitian ini adalah dapat 

mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilihat dari tingkat 

profitabilitas pada PT. Sucofindo (Persero). Selain itu, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan membantu 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dalam penelitian 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. 
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2. Bagi masyarakat atau pihak lain 

Sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian serta memperoleh gambaran khususnya yang berkaitan dengan 

analisis laporan keuangan berdasarkan rasio profitabilitas pada suatu 

perusahaan. 

3. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak 

perusahaan dalam melakukan pengembangan dan perbaikan usaha terkait 

dengan analisis laporan keuangan berdasarkan rasio profitabilitas. 
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