
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung 

perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang 

aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cendrung dapat diperoleh berbagai macam 

informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang 

tepat dan relevan. Pada tanggal 26 Januari 2017, perusahaan We Are Social 

kembali mengumumkan laporan terbaru mereka terkait perkembangan 

penggunaan internet di seluruh dunia. Hasilnya, mereka menyebut Indonesia 

sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. 

Hanya mempunyai sekitar 88,1juta pengguna internet pada awal tahun 2016, 

jumlah pengguna internet di tanah air telah naik sebesar 51 persen ke angka 132,7 

juta pengguna pada awal 2017 ini.  

We Are Social mengklaim kalau Indonesia masih menempati posisi keempat 

dalam daftar Negara dengan pengguna Facebook terbanyak, dengan jumlah 106 

juta pengguna. Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat, India dan Brazil. 

Pada laporan tahun  ini, We Are Social pun mencantumkan data terkait 

perkembangan e-commerce di berbagai negara. Dari data yang mereka ambil dari 

Statista, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online di tanah air 

disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, para 

pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US$5,5 miliar (sekitar Rp74,6 

triliun) untuk berbelanja di berbagai e-commerce. 
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Pengguna internet untuk keperluan bisnis seperti halnya perusahaan, 

memerlukan adanya bukti fisik berupa laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada periode tertentu. Dengan 

demikian penilaian kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari suatu laporan 

keuangan yang telah diterapkan oleh perusahaan guna menghasilkan informasi 

yang berguna bagi semua pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal 

dalam pengambilan keputusan yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

Bagi investor selaku pihak eksternal, laporan keuangan sangat berperan penting 

dalam memberikan gambaran mengenai aktivitas keuangan baik dalam kinerja 

keuangan maupun operasi perusahaan. Salah satu hal yang dilihat oleh investor 

dalam berinvestasi adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laporan 

keuangan perusahaan. Adapun yang dimaksud dalam kinerja keuangan 

perusahaan yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan 

untuk melakukan perbaikan kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain.  
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Menurut Munawir (2010), ada dua metode analisis yang digunakan oleh 

setiap penganalisis setiap laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan analisis 

vertikal. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan 

diketahui perkembangannya. Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan 

yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lain dalam laporan 

keuangan tersebut sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil 

operasi pada saat itu saja. 

Analisis vertikal dan horizontal adalah analisis perusahaan yang digunakan 

dari waktu ke waktu, digunakan untuk menentukan membaiknya atau 

memburuknya keadaan keuangan tersebut. Guna menghitung analisis vertikal dan 

analisis horizontal diperlukan dasar pengukurannya atau tahun dasarnya. Tahun 

yang dipilih sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal diantara tahun-

tahun yang dianalisis dan dinyatakan dengan nilai 100%. Analisis vertikal dan 

analisis horizontal dalam rasio diperoleh dengan jalan membagi jumlah suatu 

tahun dengan tahun dasar untuk unsur yang sama. 

Alasan sebuah perusahaan menggunakan analisis vertikal dan analisis 

horizontal yaitu untuk menentukan membaik dan memburuknya keadaan 

keuangan perusahaan  dalam kurun waktu yang lebih singkat , sehingga apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan dapat segera memperbaiki 

kinerjanya. 

Selama ini banyak dikenal metode pengukuran kinerja keuangan seperti 

analisa rasio dan sebagainya. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk 



4 

evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat 

ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Sedangkan 

penggunaan analisis vertikal dan analisis horizontal digunakan untuk analisis yang 

dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan 

mengalami perubahan naik, turun, atau tetap, serta seberapa besar perubahan 

tersebut yang dihitung dalam persentase. 

Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk memilih judul  “Pengembangan Sistem Informasi untuk Analisis Laporan 

Keuangan Menggunakan Metode Vertikal dan Horizontal”. Penelitian yang 

dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini 

menggunakan data laporan keuangan perusahaan Dagang dengan 10 sampel 

perusahaan per 31 Desember dari tahun 2014, 2015 dan 2016 yang akan 

diimplementasikan menggunakan pemrograman web. 

 

1.2 Rumusan Masalah.  

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis 

horizontal dan analisis vertikal? 

2. Bagaimana merancang laporan keuangan menggunakan analisis 

horizontal dan analisi vertikal?  
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan perusahaan dagang yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) dari tahun 2014,2015 dan 2016 

2. Teknik laporan keuangan yang digunakan teknik analisis horizontal dan 

analisis vertikal. Laporan keuangan yang menggunakan analisis vertikal 

adalah neraca dan laba rugi sedangkan laporan keuangan yang 

menggunakan analisis horizontal yaitu neraca, laporan perubahan modal 

dan laporan arus kas dari tahun 2014,2015 dan 2016. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Untuk menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis horizontal 

dan analisis vertikal sehingga dapat diketahui dampak dari analisis 

tersebut. 

2. Untuk merancang metode tersebut dengan alat-alat pengembangan sistem 

sehingga diperoleh hasil dan gambaran penerapan metode tersebut 

dengan menggunakan hardware dan software. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 
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Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk 

melakukan penanaman modal pada perusahaan, untuk mengetahui 

tingkat keuntungan perusahaan, perkembangan perusahaan, dan 

mengetahui kondisi keuangan jangka pendek perusahaan yang akan di 

tuju. 

2. Bagi Manager 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan kinerja 

keuangan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan penelitian guna menerapkan teori yang telah didapat dengan 

praktek yang sebenarnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi 

peneliti dan pihak lain yang berkepentingan. 

 

 


