
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu badan usaha didirikan dengan maksud untuk mencapai 

beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan yang 

diinginkan adalah untuk memperoleh laba, akan tetapi permasalahan 

ini tidak hanya berdasarkan pada kemampuan memperoleh laba saja 

tetapi bagaimana kelangsungan hidup perusahaan dapat berjalan 

terus dan mampu meningkatkan penghasilan pemegang saham. 

Karena permasalahan yang dihadapi dalam dunia bisnis semakin 

komplek, persaingan yang ketat maka diperlukan kemampuan 

manajemen yang handal untuk mengelola sumber daya perusahaan 

khususnya sumber daya keuangan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Pada setiap akhir tahun atau beberapa periode tertentu apakah 

periode triwulan, kwartal, semester, akan dilakukan laporan kegiatan 

yang mencerminkan keuangan perusahaan maupun kinerja selama 

periode tersebut dalam bentuk tertulis dan biasanya laporan tesebut 

sedikitnya dalam bentuk laporan neraca dan laporan rugi laba. 

Data finansial yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan 

aspek penting yang dapat digunakan untuk memberikan informasi baik 



kepada pihak manajemen maupun pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

Penilaian kinerja manajemen sangat diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan sumber daya perusahaan dalam hal ini 

keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Penilaian ini didasarkan pada penilaian kuantitatif yaitu penilaian 

atas dasar angka –angka atau hasil-hasil yang telah dicapai. Namun 

penilaian tidak dapat begitu saja hanya dengan melihat angka yang 

tertera dalam laporan tetapi memerlukan alat analisis untuk lebih 

mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Alat analisis yang 

sering digunakan adalah analisis rasio laporan keuangan dimana 

tujuan dari analisis ini untuk mengetahui  tingkat likuiditas, aktivitas, 

utang dan profitabilitas perusahaan. 

Penilaian atas kinerja manajemen ini akan membantu dalam 

mengambil keputusan mengenai pengelolaan keuangan tahun 

selanjutnya yang tentunya diharapkan akan lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa analisa terhadap laporan 

keuangan begitu panting, maka penulis meneliti tentang : “ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN 

PADA PT.RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk. 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang 

selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana menilai 

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan 

keuangan dengan alat analisis rasio keuangan.” 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah :“ mengetahui kinerja keuangan PT. Ramayana 

Lestari Sentosa, menggunakan analisis laporan keuangan dengan alat 

analisis rasio keuangan” 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penilaian 

kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

serta mempraktekan teori-teori yang didapat di bangku kuliah 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan penilaian 

kinerja perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 

 



3. Bagi pembaca   

Untuk menambah informasi dan wawasan mengenai kondisi dan 

kinerja yang dicapai perusahaan dan juga sebagai media referensi 

bagi peneliti lainnya di bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


