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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

CV Sumber Mulia Berkah Abadi merupakan usaha yang bergerak di 

bidang perunggasan atau perternakan khususnya broiler atau ayam pedaging yang 

cukup besar, jumlah ayam yang dipelihara pun sudah mencapai ribuan ekor. 

Kegiatan sehari-harinya adalah menghasilkan produk dalam bentuk ayam 

pedaging yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat 

disekitarnya.  Perusahaan ini berdiri dan bergerak sebagai purta daerah lampung 

khususnya daerah tanjung bintang lampung selatan. Perusahaan ini memiliki 

beberapa cabang sarana dan prasarana penunjang diantaranya farm pribadi yang 

jumlahnya terus meningkat, tiap bulan unit ini pembudidaya ayam pedaging terus 

berkembang dan sumber daya manusia yang terus membaik. 

CV Sumber Mulia Berkah Abadi dalam proses kerjanya masih 

menggunakan Microsoft Excel, dan menyajikan laporan keuangan dalam 

pembukuan mengalami kesulitan sering terjadi pengulangan data. Setelah 

dilakukan wawancara dengan karyawan pada bagian accounting, penulis 

menemukan kesulitan mau pun masalah yang dihadapi dalam hal laporan 

keuangan, pimpinan yang  ingin mengetahui perkembangan laporan sering terjadi 

kesulitan. Banyaknya unit yang di kerjakan dalam waktu yang bersamaan  juga 

menjadi factor masalah dalam pengolahan data transaksi pada bagian pembukuan 

laporan keuangan yang harus disajikan dengan rincian transaksi berdasarkan 

klasifikasi akun sehingga mengharuskan bagian pembukuan menyusun kembali 

laporan keuangan yang sebelumnya disajikan berdasarkan tanggal transaksi untuk 
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mempermudah memeriksa kelengkapan bukti transaksi. Sehubungan dengan 

masalah yang terjadi saatini, maka CV Sumber Mulia Berkah Abadi 

membutuhkan sistem yang tepat dan dapat memudahkan dalam penginputan serta 

data yang saling terhubung sehingga mempermudah dalam pengolahan transaksi 

akan mengurangi kesalahan data, sehingga penyusunan laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan lebih mudah dan cepat,oleh karena itu untuk mampu menilai 

kondisi dan perkembangan perusahaan melalui analisis rasio laporan keuangan 

agar dapat mempertahankan keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan ditengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan 

persaingan usaha yang semakin menonjol. Oleh sebab itu, penulis membuat 

Laporan Akhir Studi ini yang berjudul “Analisis Rasio Laporan Keuangan 

Pada Tiap Unit Usaha CV Sumber Mulia Berkah Abadi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

yang dapat di ambil adalah: 

1. Bagaimana merancang alisis rasio laporan keuangan pada tiap unit usaha 

CV Sumber Mulia Berkah Abadi ? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem analisis rasio laporan keuangan pada 

tiap unit usaha CV Sumber Mulia Berkah Abadi ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Sistem ini dirancang hanya pada satu perperiode (dua wulan) dalam 

laporan keuangan yang  diambil dari beberapa unit. 
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2. Menggunakan metode likuiditas, aktifitas dan profitabilitas dalam 

menganalisis rasio laporan keuangan.  

3. Metode yang digunakan Waterfall hanya sampai ditahapan 

Implementation  and Unit Testing. 

1.4 Tujuan Penilitian 

1. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan pada tiap unit usaha CV 

Sumber Mulia Berkah Abadi. 

2. Untuk mempermudah dalam melakukan proses analisis laporan keuangan 

pada CV Sumber Mulia Berkah Abadi. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rancanagan atau metode yang akan digunakan sebagai rencana, 

struktur dan strategi untuk penyelesaian penelitian penulis membutuhkan data 

yang bersumber sebagai berikut : 

1.5.1 Wawancara (interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

yang behubungan dengan judul tugas akhir studi ini dengan karyawan pemegang 

bagian akuntansi dengan cara mendatangi langsung keperusahaan yang menjadi 

objek kajian . 

1.5.2 Pengamatan (Observation) 

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung keperusahaan dan 

melakukan pencatatan atas kejadian yang terjadi untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai gambaran keadaaan perusahaan yang sebenarnya. 
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1.5.3 Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data yang 

diperlukan melalui sumber-sumber pustaka, buku-buku referensi sebagai bahan 

landasan teori tugas akhir studi untuk mendapatkan informasi mengenai analisis 

rasio laporan keuangan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisisannya 

diurutkan secara sistematis ke dalam lima bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara rinci, berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau permasalahan yang sedang diteliti yang 

penulis sampaikan. 

 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sejarah singkat perusahaan, visi dan 

misi, bidang usaha/bisnis perusahaan, struktur organisasi, uraian 

kerja, serta data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian serta data yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan 
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penelitian,  meliputi analisis masalah sistem yang sedang berjalan, 

analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang 

diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis melakukan kajian atau analisis terhadap 

materi yang penulis angkat sesuai dengan judul yang disampaikan. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang materi yang penulis angkat yaitu 

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada 

penemuan penyusun selama melaksan akan praktek kerja lapangan. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 


