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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 digunakan adalah informasi keuangan. Perusahaan 

adalah salah satu pihak yang menyediakan informasi keuangan berupa laporan 

keuangan yang digunakan perusahaan untuk melaporkan keadaan dan kondisi 

keuangannya kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.  

          Laporan keuangan menyajikan laporan keuangan perusahaan dan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Posisi keuangan perusahaan ditunjukan 

dalam laporan neraca. Dalam laporan tersebut kita dapat mengetahui kekayaan 

atau aset perusahaan yang dimiliki pada sisi aktiva dan sisi pasiva dapat kita 

ketahui dari mana diperoleh dana untuk membiayai aktiva apakah dari modal 

sendiri atau dari hutang tersebut kita 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 keuangan perusahaan akan tetapi 

laporan tersebut perlu kita analisa lebih lanjut dengan alat analisa keuangan yang 

ada untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna dan lebih spesifik dalam 

menjelaskan posisi dan kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk 

menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa 

lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk 

menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan 
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memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. 

CV Yoan adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum 

sebagai suplier dan distributor di bidang furniture. Untuk mencapai tujuannya 

perusahaan harus memiliki suatu strategi manajemen yang baik, salah satunya 

dengan memperhatikan likuiditas dan profitabilitasnya. Apabila perusahaan 

memiliki likuiditas yang baik maka perusahaan dapat membayar kewajiban 

lancarnya pada saat jatuh tempo sehingga kegiatan operasional perusahaan tidak 

akan terganggu. Sedangkan profitabilitas yang baik bagi perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif 

dalam menghasilkan laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membuat laporan akhir 

yang berhubungan dengan analisis rasio likuiditas dan profitabilitas pada CV 

Yoan, sehingga dalam penyusunan laporan akhir ini penulis memilih judul 

“Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Dalam Meningkatkan Laba 

pada CV Yoan” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, maka dapat diketahui 

permasalahan yang ditemukan pada penulisan laporan akhir ini adalah : 

1. Bagaimana rasio likuiditas dalam meningkatkan laba pada CV Yoan 

selama tiga tahun terakhir ? 

2. Bagaimana rasio profitabilitas dalam meningkatkan laba pada CV Yoan 

selama tiga tahun terakhir ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan selanjutnya 

terhadap masalah yang ada, maka penulis membatasi pembahasan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan rasio likuiditas dan profitabilitas pada CV Yoan 

sesuai dengan laporan keuangannya berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 

2012, tahun 2013, dan tahun 2014. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis rasio likuiditas pada CV Yoan selama 3 tahun terakhir. 

2. Untuk menganalisis rasio profitabilitas pada CV Yoan selama 3 tahun 

terakhir. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat penulisan laporan akhir adalah : 

1. Memberikan informasi dan bahan masukan kepada perusahaan dalam 

mengevaluasi kondisi keuangan CV Yoan. 

2. Laporan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman  

penulis dalam penyusunan laporan akhir khususnya dalam mata kuliah 

analisis laporan keuangan. 

3. Menjadi bahan referensi bagi pembaca dan mahasiswa khususnya 

mahasiswa Politeknik Negeri sriwijaya Jurusan akuntansi untuk 

penyusunan laporan akhir di masa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:129), “Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan 

gabungan ketiganya.  

1. Wawancara (Interview) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan 

tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang 

untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan    

langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.  

3. Angket (Kuesioner) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden.  

 

  Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan pengumpulan data 

dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

langsung ke obyek pada CV Yoan, selain itu penulis juga melakukan metode 
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wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik 

observasi yang dilakukan. 

  Jenis data yang digunakan berdasarkan cara memperolehnya seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2012:129) adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. 

 

Berdasarkan jenis data di atas,data yang diperoleh dari CV Yoan berupa 

Data Primer yaitu wawancara langsung dengan Direktur CV Yoan mengenai 

Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas. Kemudian data sekunder yang 

digunakan penulis berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas 

perusahaan, serta Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi pada CV 

Yoan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan 

akhir ini, serta memperlihatkan hubungan yang jelas antara bab satu dengan bab 

yang lainnya, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan 

yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat 

penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai 

teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori 

yang akan diuraikan adalah mengenai Pengertian Laporan Keuangan, 

Tujuan Laporan Keuangan, Pengguna Laporan Keuangan, Pengertian 

Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan, Pengertian Rasio 
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Keuangan, Pengertian Rasio Likuiditas, Pengertian Rasio Profitabilitas 

Serta pengertian Laba. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai CV Yoan, 

antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas, 

kegiatan perusahaan, serta neraca, laporan laba rugi pada CV Yoan 

selama tiga tahun berturut-turut yaitu  tahun 2012, 2013, dan 2014. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab empat ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir ini 

karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh 

dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. 

Analisis tersebut meliputi analisis terhadap pengklasifikasian neraca, 

laporan laba rugi, dan rekapitulasi rasio untuk mengetahui besarnya 

angka rasio likuiditas dan profitabilitas dalam meningkatkan laba pada 

CV Yoan. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang 

telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang 

diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah yang dapat 

dijadikan masukan bagi kemajuan perusahaan. 

 


