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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih

kritis dalam berfikir untuk mengikuti perkembangan informasi ekonomi. Salah

satu informasi ekonomi yang di gunakan adalah informasi keuangan, perusahaan

adalah salah satu pihak yang menyediakan informasi keuangan tersebut,yaitu

berupa laporan keuangan yang digunakan bagi perusahaan bersangkutan untuk

melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak pihak yang

berkepentingan, terutama bagi pihak investor, kreditur dan pihak manajemen

perusahaan itu sendiri. Pihak perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi

laporan keuangan tersebut dengan jelas dan lengkap agar dapat digunakan secara

optimal oleh para pemakainya.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam

memeperoleh informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil- hasil

yang dicapai oleh perusahaan. Karena laporan bersifat historis, menyajikan

informasi tentang apa yang telah terjadi, sehingga timbul kesenjangan kebutuhan

informasi. Dengan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan suatu

perusahaan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui keadaan dan

perkembangan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Dan laporan

keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut, dengan

cara mengolah kembali laporan keuangan sehingga dapat membantu para

pengambil keputusan melakukan prediksi-prediksi. Laporan keuangan yang akan

disusun oleh suatu perusahaan di Indonesia, harus mengacu pada aturan yang

berlaku, yaitu seperti tertuang pada Standart Akuntansi Keuangan, yang disusun

oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pimpinan perusahaan atau manajemen

sangatberkepentingan terhadap laporan keuangan untuk menilai efisiensi dan

profitabilitas operasi.
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Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan

keuangan kedalam laporan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan

masing-masing komponen laporan keuangan serta hubungan antar komponen,

dengan menggunakan teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang

tepat dan gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan tersebut, agar

analisis laporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Analisis

terhadap laporan keuangan digunakan metode dan teknik analisis untuk

menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan,

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan masing-masing pos bila

diperbandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat rasio likuiditas dan rentabilitas yang dapat menggambarkan

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan pada

PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. peneliti mengunakan metode/teknik analisis

rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan

laba rugi, laporan arus kas periode 2013, 2014 dan 2015. Dengan laporan neraca

dan laporan rugi-laba, peneliti dapat mengetahui tingkat rasio likuiditas dan

rentabilitas, dapat menilai kineja dari suatu perusahaan. Sedangkan dengan

laporan arus kas dapat lebih akurat dalam memperoleh informasi mengetahui

kondisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan menyajikan laporan keuangan perusahaan dan kinerja

perusahaan dalam menghasilkan laba. Posisi keuangan perusahaan ditunjukan

dalam laporan neraca. Dalam laporan neraca tersebut kita dapat mengetahui

kekayaan atau asset perusahaan yang dimiliki (sisi aktiva),dan di sisi pasiva dapat

kita ketahui dari mana dana-dana untuk membiayai aktiva (dari modal sendiri

aatau hutang) tersebut kiata peroleh sedangkan kinerja perusahaan dalam

menghasilkan laba dapat kita lihat dalam laporan laba rugi yang diterbitkan oleh

perusahaan.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan memang memberikan

informasi posisi dan kondisi keungan perusahaan akan tetapi laporan tersebut

perlu kita analisa lebih lanjut dengan alat analisa keuangan yang ada untuk

mendapat kan informasi yang lebih berguna dan lebih spesifik dalam menjelaskan

posisi dan kondisi keuangan perusahaan. Adapun alat analisis yang dapat kita
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gunakan adalah rasio likuiditas dan rasio rentabilitas. Analisa dengan rasio

likuiditas akan memberikan kita informasi seberapa besar kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi.

Kegunaan dari laporan keungan itu sendiri yaitu data akuntansi yang

diambil dari laporan laba rugi dan neraca dalam beberapa periode pencatatan

kedua elemen tersebut berasal dari elemen laporan keuangan. Dengan adanya data

tersebut dapat dianalisa melalui analisis rasio likuiditas dan rasio rentabilitas.

Masing masing analisa tersebut akan memberikan informasi tentang kinerja

keuangan suatu perusahaan.

Karena melihat pentingnya manfaat dari analisis likuiditas dan rentabilitas

suatu perusahaan bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan serta di

tunjang data dan teori yang selama ini penulis peroleh, maka penulis ingin

menyajikan Laporan Akhir ini dengan judul “Analisis Likuiditas dan

Rentabilitas Untuk Menilai Kinerja pada PT Garuda Indonesia (Persero)

Tbk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun

2013-2015 berdasarkan analisis rasio likuiditas ?

2. Bagaimana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun

2013-2015 berdasarkan analisis rasio rentabilitas ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar lebih fokus penelitian dibatasi pada Analisis Rasio Likuiditas yang

meliputi Current Ratio dan Quick Ratio dan Analisis Rasio Rentabilitas yang

meliputi Gross Margin Ratio, Operating Margin ratio, Net Margin Ratio, dan

Operating Ratio yang digunakan untuk penilaian kodisi kinerja keuangan PT

Garuda Indonesia (persero) Tbk pada tahun 2013 sampai 2015.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia

(persero) Tbk tahun 2013-2015 berdasarkan analisis rasio Likuiditas.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia

(persero) Tbk Indonesia tahun 2013-2015 berdasarkan analisis rasio

Rentabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoristis, Laporan Akhir ini bermanfaat untuk memberikan

pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja PT

Garuda Indonesia (persero) Tbk.

2. Secara praktis, manfaat penelitian Tugas Akhir sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat

bagi PT Garuda Indonesia (persero) Tbk khususnya dalam analisis laporan

keuangan untuk melekukan penilaian kinerja.

b. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi

tenang analisis laporan keuanagan untuk menilai kinerja perusahaan serta

menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

c. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku

kuliahyang berkaitan dengan analisis laporan keuangan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kerangka acuan penulisan laporan akhir yang lebih

terarah, maka penulis membagi laporan akhir ini menjadi 5 (lima) bab

pembahasan, dimana tiap – tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang

lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan

mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat, yaitu sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang

pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan,

tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu,

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang diajukan dalam

penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan di jelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu sejarah singkat

perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas, visi dan misi

perusahaan, serta data karyawan PT Garuda Indonesia (Persero)

Tbk.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan

interpretasi hasil dari analisis likuiditas dan rentabilitas untuk

menilai kinerja keuangan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan

yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan

hasil analisis data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran

yang di anggap perlu bagi perkembangan perusahaan.


