BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian
Setiap perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah
(BUMN), tentunya didirikan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai.
Selain untuk mendapatkan laba tujuan lain yang cukup penting adalah
menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan tersebut dapat
tercapai apabila perusahaan mampu menggunakan seluruh sumber
daya yang dimiliki dan menjalankan operasi perusahaan secara efektif
dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan
perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta
untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa yang akan datang.
Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari
laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari
neraca, laporan perhitungan laba rugi, serta laporan-laporan keuangan
lainnya. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan
dapat diperoleh gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan,
sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan
gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang
bersangkutan. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan, baik

pihak intern maupun pihak ekstern untuk digunakan sebagai dasar
dalam mengambil setiap keputusan bisnisnya.
Salah satu cara dalam melakukan analisis laporan keuangan
adalah dengan menggunakan rasio. Rasio menggambarkan suatu
hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan
jumlah yang lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja
keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan
alat analisis yang berupa rasio, dimungkinkan untuk dapat menentukan
tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat
keuntungan suatu perusahaan (profitabilitas perusahaan).
PT. Surya Sukmana Leathers adalah sebuah perusahaan yang
melakukan produksi berupa pengolahan kulit sapi. Selama ini pimpinan
perusahaan dalam menilai kemajuan dan perkembangan perusahaan
didasarkan pada laba yang diterima oleh perusahaan dan juga
kekayaan yang dimilikinya, tanpa melakukan analisis terhadap laporan
keuangan, sehingga manajemen perusahaan tidak dapat mengetahui
baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan.
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis
melakukan penelitian dengan judul ANALISIS RASIO LAPORAN
KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA PERUSAHAAN KULIT PT. SURYA SUKMANA LEATHERS
PASURUAN.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan
diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bahwa
perusahaan belum pernah melakukan analisis terhadap laporan
keuangan dengan menggunakan rasio guna menilai kinerja keuangan
perusahaan.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja
keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir yaitu mulai dari tahun
2002 sampai dengan tahun 2004 dengan menggunakan analisis rasio
keuangan.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
antara lain:
1. Bagi penulis
Untuk mengetahui sejauh mana teori-teori analisis laporan
keuangan dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan
dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.
2. Bagi pihak manajemen perusahaan
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
kinerja manajemen sehingga dapat digunakan untuk menentukan

strategi yang lebih baik.
3. Bagi pihak lain
Dapat digunakan sebagai masukan atau sumber informasi
bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun bagi
pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

