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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Situasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan global saat ini sangat 

mempengaruhi suatu kelangsungan perusahaan. Perusahaan harus mampu 

menjaga kelangsungan usahanya dan mampu memenangkan persaingan dengan 

perusahaan lain. Kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya 

dan dalam memenangkan setiap persaingan sangat dipengaruhi oleh kondisi 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Perusahaan yang sedang berkembang atau mengalami pertumbuhan tidak 

dapat dilihat dari hasil ekspansi atau perkembangan gedung saja, karena bisa saja 

perusahaan tersebut membiayai ekspansi melalui utang perusahaan. Jika kita 

melihat hal tersebut dari sisi luarnya seperti gedung atau tanah maka perusahaan 

tergolong perusahaan yang menguntungkan. 

Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan yang sebenarnya 

perlu suatu analisis, sehingga bisa diketahui apakah kinerja perusahaan sudah baik 

atau belum. 

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. 
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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. 

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 

yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 

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

intuisi dalam pengambilan keputusan.  

Alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan adalah 

laporan keuangan. laporan keuangan merupakan objek dari analisis keuangan. 

hasil analisis laporan kuangan perusahaan dapat dilihat dari kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dengan membandingkan rasio – rasio laporan keuangan 

dari satu perusahaan dengan sejenis pada periode yang sama. Adanya analisis 

tersebut sangat membantu manajemen dalam menilai kebijakan yang telah dijalani 

perusahaan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan untuk periode yang 

akan datang dan dapat pula mengetahui faktor – faktor  yang mempengaruhi 

keuangan perusahaan.  
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Untuk menilai kinerja perusahaan pada PT Pinus Merah Abadi, Peniliti 

menggunakan metode analisis rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan 

solvabilitas. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah hasil penilaian 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja 

suatu perusahaan melalui Penilaian Kuantitatif atau Penilaian Kualitatif terhadap 

faktor-faktor yang ada . 

Oleh karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam menilai tingkat 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. Semakin besar skala operasi yang diukur 

dengan total aset 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 Keungan Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan PT Pinus Merah Abadi’’ 

 

1.2   Tujuan Studi Lapang 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menilai tingkat rasio likuiditas PT Pinus Merah Abadi 

Pada periode 2015, 2016 dan 2017 

2. Untuk mengetahui dan menilai tingkat rasio solvabilitas PT Pinus Merah Abadi 

pada periode 2015, 2016 dan 2017 

3. Untuk mengetahui dan menilai tingkat rasio profitabilitas PT Pinus Merah 

Abadi pada periode 2015, 2016 dan 2017 
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Untuk mengetahui dan menilai tingkat rasio aktivitas PT Pinus Merah Abadi 

pada periode 2015, 2016 dan 2017 

4. Untuk memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT Pinus 

Merah Abadi selama periode 2015, 2016 dan 2017  

 

1.3  Manfaat Studi Lapang 

Hasil studi lapang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan / Instansi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mencegah, 

meminimalisir, dan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja  keuangan 

suatu perusahaan dan sebagai acuan menlanjutkan penelitian sesuai kebutuhan 

judul tugas akhir. 
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1.4  Ruang Lingkup Studi Lapang 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada PT 

Pinus Merah Abadi. 

 

1.5  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti menggunakan 

metode : 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu melakukan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan tentang 

informasi yang dibutuhkan dari perusahaan PT Pinus Merah Abadi secara 

langsung. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu peneliti melakukan pengamatan laporan keuangan secara langsung 

untuk menganalisis laporan keuangan PT Pinus Merah Abadi. 

3. Dokumentasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan menganalisis 

langsung dokumen laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan analisis 

laporan keuangan untuk menilai kinerja PT Pinus Merah Abadi. 
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1.6 Jadwal Studi Lapang. 

2 Lokasi praktek kerja lapangan 

Lokasi praktek kerja Jl. Kedung Cowek No 169 Surabaya 

3 Waktu pelaksanaan praktek kerja 

Hari  : Senin s/d jum’at 

Waktu  : 01 Mei 2018 – 31 Mei 2018 

Tempat  : PT Pinus Merah Abadi 

4 Peserta praktek kerja 

Peserta praktek lapang di kerjakan oleh mahasiswa STIESIA Surabaya 

Nama : Sulaiman 
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