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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Semakin berkembang pesatnya dunia usaha di era globalisasi ini, dan semakin 

banyaknya perusahaan baru. Sehingga menjadikan perusahaan-perusahaan untuk 

lebih efektif dalam menjalankan roda organisasi perusahaan sehingga tujuan 

perusahaan dalam mencapai target untuk  memperoleh laba yang tinggi dalam 

jangka panjang tercapai. 

 Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Baik perusahaan yang berskala besar maupun kecil akan 

memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang keuangan ini, Terutama 

demi meningkatkan daya saing dengan perusahaan-perusahaan lain. suatu 

perusahaan akan selalu terus meningkatkan posisi keuangan perusahaannya 

supaya dapat terus eksis dan mempunyai daya saing yang tinggi. Apalagi 

perusahaan-perusahaan yang notabenenya perusahaan yang memimpin pasar/ 

leader, mereka akan terus berjuang untuk terus mempertahankan posisinya di 

dunia usaha modern ini dengan cara mencermati dan menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan. Salah satunya adalah dengan menganalisis kinerja 

keuangan terhadap laporan keuangan. Dalam laporan ini dapat memberikan 

gambaran secara umum kinerja keuangan suatu perusahaan, baik secara bulanan, 

triwulanan, dan tahunan. 
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 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi 

pada suatu periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan 

yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang mengacu pada Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Laporan Keuangan dapat di analisis 

untuk melihat kondisi perusahaan, ada berbagai jenist eknik analisis yang 

digunakan untuk melihat kondisi perusahaan tergantung dengan kepentingan 

pihak-pihak yang melakukan analisis. Menurut (Jumingan : 2006) ada berbagai 

jenis metode untuk menganalisis keuangan perusahaan Seperti : Analisis 

perbandingan Laporan Keuangan, Analisis Tren, Analisis Persentase per 

Komponen, Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, Analisis Sumber dan 

Penggunaan Kas,  Analisis Rasio Keuangan, Analisis Perubahan Laba Kotor, dan 

Analisis Break Even.  

Salah satu teknik analisis yang paling sering digunakan untuk menilai posisi 

keuangan adalah analisis rasio keuangan, karena dalam penggunaannya relatif 

lebih mudah. Pengertian Analisis Rasio Keuangan Menurut Jumingan 

(2006:242) “Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan 

membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, 

baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara 

pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi”. Rasio 

mengambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam 

satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan 
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yang lain. Ada beberapa kelompok rasio yang sering dipakai dalam menganalisis 

keuangan perusahaan seperti: rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio Manajemen 

Utang, rasio-rasio Manajemen Aktiva, dan rasio-rasio profitabilitas. Dimana 

masing-masing rasio tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam 

mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka judul yang digunakan dalam tugas 

akhir ini adalah “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan 

PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. Periode Tahun 2009, 2010 Dan 2011 “. 

B. Pembatasan Masalah 

 Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis perlu untuk membatasi 

permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Rasio Likuiditas 

Meliputi: Rasio Lancar dan Rasio Cepat. 

2. Rasio Manajemen Aktiva 

Meliputi: Perputaran Aktiva Tetap dan Perputaran Total Aktiva. 

3. Rasio Manajemen Utang 

Meliputi: Rasio Utang. 

4. Rasio Profitabilitas 

Meliputi: Pengembalian Atas Total Aktiva dan Pengembalian Atas Ekuitas 

Saham Biasa. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana Kinerja Keuangan PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. Periode tahun 2009, 

2010 dan 2011. Dinilai dari Rasio Keuangannya?” 

D. Tujuan Tugas Akhir 

 Tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Dinilai 

dari Rasio Keuangannya. 

E. Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. 

 Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan 

untuk terus meningkatkan lagi kinerja keuangannya. 

2. Bagi Penulis 

 Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya, 

Tugas Akhir ini juga dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi 

penulis untuk menambah pengalaman pengaplikasian ilmu akuntansi yang 

selama ini dipelajari. 

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

 Tugas Akhir ini diharapkan menjadi tambahan pustaka bagi 

Universitas Negeri Yogyakarta dan menjadi pedoman lebih lanjut bagi 

mahasiswa yang kelak berminat dengan pembahasan dalam Tugas Akhir ini. 


