
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penelitian ini dilakukan pada PT Graha Pesonamas Abadi atau yang 

dikenal sebagai PT. GPA. Perseroan ini didirikan pada tanggal 23 Agustus 1996 

yang memiliki bidang usaha memproduksi perhiasan khususnya emas dan berlian. 

Dengan bidang usaha perhiasan ini perseroan tersebut memiliki peluang yang 

relatif besar untuk berkembang dikarenakan masih kurangnya pemain yang 

bergerak dibidang yang sejenis dan meningkatnya permintaan pasar namun yang 

terjadi malah sebaliknya. 

Kondisi perekonomian yang tidak menentu di wilayah Asia membawa 

dampak negatif bagi perusahaan termasuk Indonesia, banyak perusahaan yang 

mengalami kerugian dengan kondisi keuangan yang mengkhawatirkan bahkan ada 

yang tidak dapat melakukan kegiatan produksinya sebagai akibat adanya fluktuasi 

nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang juga mempengaruhi 

PT. GPA. 

PT.GPA yang bergerak disektor industri perhiasan juga mengalami imbas 

dari fluktuasi nilai tukar mata uang, sebagian besar bahan baku yang digunakan 

untuk produknya masih harus diimpor dari luar negeri juga menghadapi masalah 

yang cukup berat. Harga bahan baku yang melonjak, sedangkan daya beli 

masyarakat semakin menurun. Selain itu perusahaan juga menghadapi kerugian 
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akibat transaksi valuta asing yang terjadi akibat kenaikan kurs, sehingga kerugian 

yang dihadapi perusahaan semakin besar. 

Dari laporan keuangan perusahaan terlihat adanya penurunan kinerja 

keuangan yang menunjukkan indikasi yang kurang baik dalam tiga tahun dimana 

jumlah hutang semakin meningkat dan laba bersih yang diperoleh semakin kecil 

sebagai akibat meningkatnya harga pokok penjualan. 

Untuk dapat mempertahankan kegiatan operasionalnya , perusahaan harus 

memperbaiki kinerja yang telah ada sehingga lebih efektif dan efisien. Pihak 

pemilik dan pengelola perusahaan juga harus mempertimbangkan alternatif-

alternatif baru yang dapat ditempuh agar dapat bertahan ditengah gejolak ekonomi 

ini. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Bagi perusahaan privat seperti PT.GPA, tentu tujuan utamanya adalah 

unruk meningkatkan kemampuan perusahaan dan memperluas lingkup usahanya 

agar dapat memaksimalkan laba yang telah ada. Agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan serta memenangkan persaingan yang semakin ketat, pihak perusahaan 

harus dapat menilai kinerja keuangannya serta dapat melihat ada atau tidaknya 

perkembangan kinerja keuangan sesuai yang diharapkan pihak perusahaan. 

Untuk itu penilaian yang cermat terhadap kinerja keuangan perusahaan 

khususnya dan kinerja perusahaan umumnya sangal diperlukan, sebagai bahan 

pertimbangan pihak manajemen untuk menentukan kiat-kiat yang akan ditempuh 

selanjutnya. 
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Kunci untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaan salah satunya 

adalah dengan penilaian menggunakan rasio-rasio keuangan yang sesuai, 

kemudian dilakukan perbandingan terhadap rasio-rasio keuangan tersebut selama 

beberapa waktu, sehingga dapat diketahui apakah kinerja keuangan perusahaan 

cukup sehat atau tidak. Bila tidak, dilakukan langkah-langkah perbaikan ataupun 

perubahan bila perlu harus mulai dipikirkan agar perusahaan tidak mengalami 

kebangkrutan. 

Didalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisa rasio dan 

Dupont sistem selama waktu tiga tahun terakhir? 

b. Bagaimanakah kesehatan dan kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan 

analisa Altman? 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauli mana 

kondisi kinerja keuangan perusahaan dengan melakukan analisa rasio keuangan 

terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan selama 3 tahun terakhir, 

dan perbandingan kinerja keuangannya dengan perusahaan yang bergerak dalam 

industri yang sama serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi kesulitan 

keuangan serta usaha yang dapat ditempuh untuk dapat bertahan. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengetahui kondisi 

kinerja keuangan perusahaan serta perubahan kinerja keuangan yang terjadi 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan 

dalam menyusun strategi ataupun kebijakan perusahaan di masa mendatang. 

Selain itu, diharapkan pula penulisan ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. 

Juga sebagai salah satu upaya untuk menambah referensi pengetahuan khususnya 

mengenai manajemen keuangan suatu perusahaan. 

1.5. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan 

antara lain penelitian ini hanya merupakan studi kasus pada sebuah pemsahaan 

swasta yang berskala menengah. Selain itu penelitian hanya menilai kinerja 

keuangan dengan melakukan perhitungan berdasarkan rasio-rasio keuangan dan 

metode Altman yang belum tenru dapat diterapkan pada kasus yang lain. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah mengenai Iandasan teori yang berisi penjabaran teori yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas, dimana dibicarakan mengenai pengertian 
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rasio keuangan, kerangka Dupont dan metode Altman yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bablll berisi metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai subyek 

dan instrumen penelitian disamping hal-hal yang ada hubungannya dengan disain 

penelitian dan analisa data. 

Bab IV berisi gambaran umum perusahaan, manajemen dan organisasi 

dan hal-hal lain yang berkait dengan manajemen keuangan perusahaan. 

Bab V mengenai analisa dan obyek penelitian yang memuat analisa data dan 

temuan penelitian. 

Bab VI merupakan bab terakhir, dikemukakan kesimpulan dari hasil-hasil 

penelitian disertai saran. 
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