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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era yang serba modern seperti ini dan maraknya pasar 

persaingan bebas serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mulai stabil 

membuat banyaknya investor atau turis asing yang berdatangan di Indonesia 

dengan maksud menanam saham. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya 

perusahaan asing yang bekerjasama dengan perusahaan lokal. Pada dasarnya 

setiap perusahaan didirikan untuk mendapat laba yang optimal serta memberikan 

lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tingkat persaingan bisnis yang tinggi 

membuat perusahaan berlomba-lomba untuk mempertahankan dan memenangkan 

persaingan pasar serta memperluas keeksistensiannya. Industri sejenis akan selalu 

berusaha memperebutkan pasar yang sama. Imbas dari persaingan itu tentunya 

sangat jelas, dimana masyarakat menjadi semakin kritis memilih yang terbaik bagi 

mereka. 

 Bernstein (1983:3) analisis laporan keuangan merupakan pencakupan 

penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya 

untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat 

berguna dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan Wild,Subramanyam 

dan Hasley (2004:3) analisis laporan keuangan juga merupakan suatu aplikasi dari 

alat atau teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data 
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yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 

untuk bisnis. Dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan dan 

intuisi dalam pengambilan keputusan.  

 Dengan adanya keadaan yang demikian, maka perusahaan harus 

mempunyai organisasi yang baik dan mampu melakukan kegiatan operasional 

secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya. Perusahaan juga 

memerlukan pengetahuan akan teknologi dan sistem informasi akuntansi yang 

merupakan kekuatan terpenting untuk membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan yang tepat. Sehingga perusahaan menuntut para manajemen untuk 

dapat mengolah aktifitas perusahaan sedemikian rupa yang pada akhirnya tercipta 

pengendalian intern yang memadai untuk mengurangi kesalahan baik disengaja 

maupun yang tidak disengaja dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, serta 

kemungkinan terjadinya kesalahan akan dapat diketahui dan diperbaiki sedini 

mungkin. 

Prihadi (2010:4) laporan keuangan merupakan hasil kerja akuntan 

dalam melaporkan realitas ekonomi suatu perusahaan. Walaupun demikian, perlu 

disadari bahwa laporan keuangan tidak bebas sama sekali dari pengaruh 

manajemen. Munawir (2007:2) dasar dari laporan keuangan adalah hasil dari 

poses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.  

 Tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah hasil penilaian kualitatif 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 
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perusahaan melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap 

faktor-faktor yang ada . 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT 

Gelatik Supra Surabaya dengan menggunakan metode analisis rasio likuiditas, 

profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas. Beberapa pertanyaan dapat membantu 

fokus analisis keuangan. Satu pertanyaan berorientasi kedepan. Contoh, apa 

sumber keuntungan perusahaan ? Apa kekuatan laba perusahaan dimasa depan ? 

Apakah laba sesuai dengan ramalan analisis ? Seberapa kuat posisi keuangan 

perusahaan ?  

Oleh karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam menilai tingkat 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. Semakin besar skala operasi yang diukur 

dengan total asset dan semakin tinggi jumlah modal dari perusahaan tersebut 

diharapkan kinerja operasinya semakin baik. 

 Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memilih dan 

menulis mengenai tingkat kesehatan keuangan suatu Perusahaan. Untuk itu, 

penulis mengambil judul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat 

Kesehatan Keuangan Pada PT Gelatik Supra Surabaya” 

 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

 Pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan 

mempergunakan teknik pengumpulan data dan bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui Laporan Keuangan PT Gelatik Supra Surabaya belum 

dapat menggambarkan secara jelas dan terperinci untuk memprediksi kondisi 

kesehatan perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Perlunya penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan dalam upaya 

mempertahankan loyalitas para pegawai dan untuk menjaga kelangsungan 

usahanya. 

3. Perlunya prediksi kesehatan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Hasil studi lapang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan / Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah informasi pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai tingkat 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. 
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3. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan pencatatan analisis laporan keuangan atau 

acuan studi lapang bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa. 

 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Berdasarkan latar belakang diatas, ruang lingkup dalam penulisan 

laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kesehatan keuangan pada tahun 

2014-2016 dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas sebagai alat penilaian kesehatan keuangan pada 

PT GELATIK SUPRA SURABAYA. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka penulisan Laporan Tugas Akhir ini diperlukan data dan 

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh 

sebab itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti 

langsung terjun kelapangan dan mengadakan pengamatan didalam PT 

Gelatik Supra Surabaya. 

 

 

 

 



6 
 

 
 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menganalisa respon atau tanggapan 

mengenai permasalahan yang dirumuskan oleh penulis. Dalam metode 

wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak pihak 

yang langsung berkaitan. 

3. Dokumentasi  

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap 

data dokumentasi atau file-file yang ada dalam PT Gelatik Supra Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 


