BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi

perusahaan dalam perkembangan bisnis disemua perusahaan. Salah satu tujuan
utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang
maksimal. Namun berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan
mempertahankan

perusahaannya

tergantung

pada

manajemen

keuangan.

Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk
mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan merupakan
hal yang penting bagi setiap perusahaan dalam persaingan bisnis untuk
mempertahankan perusahaannya.
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan merupakan
kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja
perusahaan yang baik, karena keuntungan merupakan komponen laporan
keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja
perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju
dan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.
Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan
itu baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. Perusahaan perlu
melakukan analisis laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan untuk
menilai kinerja perusahaan, dan digunakan untuk membandingkan kondisi
perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah perusahaan
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tersebut meningkat atau tidak sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan
yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja
perusahaannya. Kinerja merupakan sesuatu yang ingin dicapai, untuk melakukan
sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Jadi kinerja perusahaan adalah proses
pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan untuk memberikan solusi
dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat pada suatu periode tertentu.
Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu
mengembangkan usahanya dan memperoleh laba yang optimal agar perusahaan
tersebut dapat berkembang dengan baik, sehingga dalam mengantisipasi
ketidakpastian dimasa mendatang, diperlukan suatu penilaian terhadap tingkat
kesehatan keuangan. Dalam penilaian keuangan suatu perusahaan sangatlah
tergantung pada rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh
informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan
keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan digunakan sebagai sumber untuk
menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode
yang telah lalu serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan
perusahaaan dimasa yang akan datang. Salah satu teknik yang digunakan adalah
analisis laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
sehingga laporan keuangaan dapat menghasilkan informasi yang mencakup
penilaian keadaan kesehatan keuangan perusahaan. Agar dapat diketahui penilaian
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keadaan kesehatan keuangan perusahaan, maka diperlukan suatu analisis rasio
keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) dari
tahun ke tahun yang terdiri dari beberapa rasio, sehingga akan terlihat tinggi
rendahnya nilai aspek dari rasio tersebut. Tinggi rendahnya nilai aspek dari rasio
akan menentukan kondisi kesehatan perusahaan tersebut. Dengan mengetahui
kesehatan perusahaan berarti diketahui prestasi yang dicapai dalam suatu periode
tertentu yang memcerminkan tingkat kesehatan perusahaan yang bersangkutan.
Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar
dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa
yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri
dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca,
rasio-rasio laporan laba rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan
laba rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan
laporan laba rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah
kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun dan dalam
menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya
dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah
tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat

Kesehatan Laporan Keuangan Pada PT. Indra Berkah Karunia”.
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1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pokok permasalahannya

adalah
1.

Apakah tingkat kesehatan laporan keuangan ditinjau dengan rasio likuiditas
sudah baik?

2.

Apakah tingkat kesehatan laporan keuangan ditinjau dengan rasio
profitabilitas sudah baik?

3.

Apakah strategi yang harus dilakukan perusahaan agar dapat meningkatkan
kesehatan laporan keuangannya?

1.3

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya membahas

analisis laporan keuangan pada PT. Indra Berkah Karunia dalam menilai
kesehatan laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yakni rasio
likuiditas dan rasio profitabilitas tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

1.4

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1

Bagaimanakah tingkat kesehatan laporan keuangan ditinjau dengan rasio
likuiditas?

2

Bagaimanakah tingkat kesehatan laporan keuangan ditinjau dengan rasio
profitabilitas?
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3

Bagaimanakah strategi yang harus dilakukan perusahaan agar dapat
meningkatkan kesehatan laporan keuangannya?

1.5.Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan laporan keuangan
ditinjau dengan rasio likuiditas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan laporan keuangan
ditinjau dengan rasio profitabilitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang harus dilakukan perusahaan
dalam meningkatkan kesehatan laporan keuangannya.

1.6. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa manfaat, oleh karena itu
penulis ingin penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :
1.

Bagi penulis
Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan
teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan akan membandingkannya
dengan praktik yang ada di lapangan. Dengan demikian, akan menambah
pemahaman penulis dalam bidang akuntansinya khususnya analisis dalam
tingkat kesehatan laporan keuangan

2.

Bagi satuan kerja
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk PT. Indra
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Berkah Karunia tentang kesehatan laporan keuangan.
3.

Bagi pihak lain
Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut
mengenai analisis tingkat kesehatan laporan keuangan.
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