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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian dunia atau secara global saat ini tidak menunjukkan perkembangan yang 

membantu masing-masing negara. Banyak negara-negara yang tidak dapat survive dengan 

keadaan ekonominya atau dapat dikatakan terpuruk. Penyebabnya sulit untuk diterka. Dapat 

dikarenakan oleh harga-harga dunia yang menurun atau karena kemampuan perekonomian 

negara tersebut yang melemah dan tidak dapat mengatasi  berbagai tantangan dunia 

perekonomian saat ini. Mulai dari inflasi, pergantian presiden, serta kebijakan-kebijakan baru 

yang dapat merugikan sepihak. 

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga mengalami dampak dari kondisi 

perekonomian dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik daripada negara 

berkembang lainnya, namun masih banyak hal yang harus dilakukan perusahaan untuk 

bertahan dan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Keefektifan dan keefisienan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya sangat penting karena telah menjadi tuntutan bagi 

manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentunya perusahaan memiliki 

tujuannya masing-masing. Selain untuk meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan 

datang, juga  yang telah menjadi suatu kepastian bagi semua perusahaan adalah mendapat laba 

yang maksimal dan rugi yang seminimal mungkin bahkan jika memungkinkan tidak ada 

kerugian yang terjadi agar perusahaan tidak terancam dalam segi keuangan atau modal. 

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dinilai dari kinerja keuangannya. Perusahaan 

dapat mengetahui maksimal atau tidaknya kinerja mereka dengan mengukurnya dengan angka-

angka tertentu berdasarkan laporan keuangan yang ada. Maka dengan analisa angka tersebut 

perusahaan dapat memperoleh gambaran prestasinya secara keseluruhan dan hasilnya dapat 
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membantu manajemen dalam membuat keputusan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat 

diperoleh dari informasi yang disajikan melalui suatu laporan keuangan pada suatu periode. 

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi 

keuangan perusahaan, laporan keuangan juga sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha 

dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

mencapai tujuannya. 

Penelitian ini obyeknya adalah PT Cakrawala Buana Energy. Perusahaan ini selaku 

sebagai supplier alat-alat pengadaan mekanikal listrik yang berkantor di Jakarta Selatan. 

Perusahaan ini melakukan penjualan produknya melalui sistem tender. Tender sama dengan 

lelang atau pengadaan barang atau jasa yang artinya serangkaian kegiatan untuk menyediakan 

kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia 

barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu 

yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga 

terpilih penyedia jasa terbaik (Susanti Adi Nugroho, : 282). Perusahaan ini sebelumnya belum 

pernah dilakukan analisis rasio keuangannya dari pihak luar. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi saran dan membantu perusahaan dalam gambaran efektifitas dan 

efisiensinya untuk mencapai tujuannya dan memperbaiki kekurangan yang ada dan juga 

sebagai pandangan bagi manajemen dalam menjalankan strategi bisnisnya dari segi laporan 

keuangan. Periode yang akan diteliti adalah laporan keuangan periode tahun 2013 sampai 

dengan periode tahun 2015. Data yang dipakai sebagai acuan penelitian adalah laporan 

keuangan.  

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan mengambil judul : “ANALISIS RASIO 

LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PT CAKRAWALA BUANA 

ENERGY “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan rasio 

likuiditas (current ratio, cash ratio, working capital to total assets) selama periode 

tahun 2013 – 2015? 

2. Bagaimana hasil kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan rasio 

solvabilitas (debt ratio, debt to equity) selama periode tahun 2013 – 2015? 

3. Bagaimana hasil kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan rasio 

aktivitas (total assets turnover, receivable turnover, working capital turnover) selama 

periode tahun 2013 – 2015? 

4. Bagaimana hasil kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan rasio 

rentabilitas (profit margin, return on investment, return on equity) selama periode tahun 

2013 – 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan analisis 

rasio likuiditas (current ratio, cash ratio, working capital to total assets) selama 

periode tahun 2013 – 2015 

2. Mengetahui kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan analisis 

rasio solvabilitas (debt ratio, debt to equity) selama periode tahun 2013 – 2015  

3.  Mengetahui kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan analisis 

rasio aktivitas (total assets turnover, receivable turnover, working capital turnover) 

selama periode tahun 2013 – 2015 
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4. Mengetahui kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy berdasarkan analisis 

rasio rentabilitas (profit margin, return on investment, return on equity) selama 

periode tahun 2013 – 2015  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan adalah sebagai bahan pertimbangan tolak ukur prestasi yang telah 

dicapai perusahaan selama periode 2013 - 2015 dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya, struktur modal usaha, keefektifan pengguna aktiva, serta hal-hal lainnya 

yang berhubungan dengan keadaan finansial perusahaan. 

2) Bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi 

mengenai kinerja keuangan PT Cakrawala Buana Energy selama periode 2013 - 2015 

dan juga sebagai acuan untuk bidang kajian yang sama. 

3) Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis 

serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan sebagai bahan 

perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan dilapangan yaitu perusahaan 

yang merupakan obyek penelitian. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembaca memahami isi skripsi maka oleh karena itu, skripsi ini 

dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I                         PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal dari penulisan skripsi yang 

memberikan informasi mengenai latar belakang dari permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 



  5 

BAB II                         LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang pandangan teoritis yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu mengenai rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Sumber dari teori tersebut 

diperoleh dari buku-buku dan berbagai sumber literatur lainnya 

seperti jurnal-jurnal penelitian. Teori-teori tersebut digunakan 

penulis sebagai bahan pendukung atas analisis pada bab empat. 

Terdapat juga berbagai pendapat dari para ahli mengenai kinerja 

laporan keuangan dan rasio-rasio yang akan digunakan penulis 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

 

BAB II                         METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang obyek studi kasus, tahapan studi kasus, 

Teknik analisis data dari analisis studi kasus yang dilakukan di PT 

Cakrawala Buana Energy adalah analisa rasio keuangan.  

 BAB IV                        ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam babini berisi analisis data dan pembahasan untuk mengetahui 

hasil dari perumusan masalah. 

 BAB V                         KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari analisis data yang 

telah diakukan, keterbatasan penelitian dan saran.  

 

 

 

 

 

 




