BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sebuah perusahaan merupakan salah
satu tanggung jawab akuntan. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat
bertahan dan bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya dipasaran. Perencanaan
harus disusun sesuai kemampuan dan perkembangan yang dimiliki perusahaan
agar pelaksaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perkembangan suatu
usaha konsolidasi suatu perusahaan dapat dilihat data keuangan perusahaan
tersebut yang berisi informasi mengenai posisi keuangan serta hasil-hasil yang
telah dicapai selama periode tertentu.
Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah
dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan
suatu pemerintah. Meskipun laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses
akuntansi yang disajikan dalam bentuk kualitatif dimana informasi-informasi
yang diberikan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perorangan
maupun perusahaan. Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan
modal serta laporan arus kas.
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Dengan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisa pos-pos neraca akan
dapat diketahui atau diperoleh gambaran posisi keuangan perusahaan, sedangkan
analisa terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil dan
perkembangan perusahaan.
Laporan keuangan pada umumnya digunakan secara luas baik oleh pihak
intern maupun oleh pihak ekstern perusahaan. Pihak intern adalah pihak yang
membutuhkan informasi dari hasil analisis laporan keuangan untuk membantu
mereka

dalam

mengelola,

merencanakan

dan

mengendalikan

kegiatan

perusahaan. Pihak intern perusahaan terdiri dari manajemen perusahaan, para
pembuat keputusan di perusahaan dan staf perusahaan.
Keputusan yang diambil oleh pihak intern akan secara langsung
mempengaruhi kegiatan perusahaan. Pihak ekstern adalah pihak yang
membutuhkan informasi dari hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan
untuk pengambilan keputusan yang menyangkut hubungan mereka dengan
perusahaan tersebut. Pihak ekstern terdiri dari para investor, kreditor, pemerintah
dan masyarakat umum.
Untuk mengetahui apakah laporan keuangan suatu perusahaan dalam keadaan
baik dapat dilakukan berbagai analisis rasio, antara lain rasio likuiditas,
solvabilitas, profabilitas, dan aktivitas. Yang dijadikan dasar untuk menghitung
analisis rasio adalah neraca dan laporan laba rugi.
Secara umum, rasio likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan aktivitas
merupakan salah satu indikator penting dari laporan keuangan. Sehingga apabila
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rasio likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan aktivitas suatu perusahaan
menunjukkan hasil yang baik, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut
menunjukkan hasil yang baik pula.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas proposal
skripsi ini dengan judul ”Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas,
dan Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja PT Ultra Jaya Milk Tbk
Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2000-2009”

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan dalam analisa
laporan keuangan pada rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan
aktivitas dalam mengukur kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk yang
terdaftar di BEI. Dengan periode 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan
tahun 2009.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang penelitian
ini, maka permasalahan yang akan diungkapkan adalah :
1. Bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk dilihat dari analisis
rasio likuiditas?
2. Bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk dilihat dari analisis
rasio solvabilitas?
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3. Bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk dilihat dari analisis
rasio profitabilitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk dilihat dari analisis
rasio aktivitas?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :
1. Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Tbk
berdasarkan analisis laporan keuangan yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada PT Ultra Jaya Milk, Tbk
dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan
aktivitas.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan suatu pengetahuan dan sebagai bahan masukan
mengenai manfaat rasio keuangan. Penelitian ini juga merupakan tugas akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai
analisa rasio keuangan, sehingga dapat menjalankan organisasinya secara
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efisien dan efektif agar mampu bersaing dan mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan.
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam
mempelajari sumber tambahan dan pemahaman mengenai manfaat rasio
keuangan.

F. Sistematika Penulis
Sistem penulisan dari skripsi ini terdiri dari enam bab yang dibahas dan di
sajikan secara sistematis, antara lain sebagai berikut :
BAB I

: Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II

: Landasan Teori
Bab ini menjelaskan beberapa teori yang menjadi dasar
penulisan proposal skripsi ini, antara lain pengertian laporan
keuangan, tujuan laporan keuangan, pemakaian laporan
keuangan,

karakteristik

laporan

keuangan,

sifat

dan

keterbatasan laporan keuangan, komponen laporan keuangan,
pengertian analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan
keuangan, metode analisis laporan keuangan, kelemahan
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analisis laporan keuangan, pengertian analisa rasio keuangan,
keunggulan analisa rasio keuangan, keterbatasan analisa rasio
keuangan, jenis-jenis analisa rasio keuangan, pengertian
kinerja keuangan, penilaian kinerja keuangan, tujuan kinerja
keuangan,

manfaat

penilaian

kinerja,

ukuran

kinerja

keuangan, tujuan pengukuran kinerja keuangan, nilai kinerja
kuangan, klasifikasi kinerja keuangan, dan kerangka pikir
penelitian.
BAB III

: Metodelogi penelitian
Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode
analisa data, definisi operasional variabel.

BAB IV

: Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan,
struktur organisasi, dan aktifitas ekonomi perusahaan.

BAB V

: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini membahas tentang perbandingan antara hasil
penelitian yang dilakukan dengan teori-teori yang ada.

BAB VI

: Kesimpulan dan Saran
Bab ini menjelaskan tentang akhir dari penulisan yang
membahas tentang kesimpulan pembahasan disertai saran
dari penulis berkaitan dengan kesimpulan.

