
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba 

yang optimal dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.  

Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja yang nantinya dapat dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. 

Penelitian yang dilakukan saragih (2017) merupakan penelitian yang 

dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan yang cukup baik yang diukur dengan rasio profitabilitas 

operating profit margin dan return on investmet. Pada tahun 2010-2012 nilai 

operating profit margin mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan perusahaan 

mengalami kenaikan laba operasi setiap tahunnya. Darsono (2008, hal 121).” 

Laba dijadikan ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam 

mengoperasikan harta perusahaan.  Laba harus direncanakan dengan baik agar 

manajemen dapat mencapainya secara efektif”. 

Sedangkan dari   penelitian Return On Investment (ROI) dapat   di lihat 

bahwa telah terjadi penurunan kinerja ROI pada tahun 2010 sebesar 6,9%, dan 

di tahun 2011 sebesar 6,1%. Walaupun   telah   terjadi penurunan kinerja pada 

Tahun 2010 dan 2011, yang menandakan bahwa perusahaan belum dapat 

mengefektivitaskan semua aktiva yang dimiliki, walaupun adanya peningkatan 

aktiva tiap tahun namun belum dapat menghasilkan laba yang optimal. 

Jika nilai ROI mengalami penurunan pada tahun 2010-2011 maka kinerja 

keuangan perusahaan mengalami kondisi yang tidak baik karena nilai ROI ini 
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menunjukkan kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan 

pengembalian laba dari total asset yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi pada 

tahun 2012 nilai ROI mengalami peningkatan yang berarti kinerja keuangan nya 

meningkat. 

Untuk menilai kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan   keuangan yang 

disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam neraca dapat dilihat apakah 

jumlah harta, hutang dan modal perusahaan bertambah ataupun berkurang.  Untuk 

melihat apakah operasi perusahaan selama periode tertentu mengalami kerugian 

atau tidak dapat dilihat dalam laporan laba rugi. 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan. Perubahan kebijakan pada rasio profitabilitas dapat mempengaruhi 

terhadap laba yang didapat oleh perusahaan, terutama besaran pajak yang apabila 

berubah. Maka jenis-jenis rasio yang memiliki perhitungan pajak dalam 

persamaannya seperti Net Profit Margin dan Return on Equity memiliki pengaruh 

terhadap baik dan buruknya kinerja penjualan serta laba yang didapat. Tingkat 

profitabilitas perusahaan yang tinggi akan meningkatkan daya saing perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan melakukan ekspansi 

usaha sehingga membuka kesempatan investasi yang baru. Menurut Harahap 

(2008:304), rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya. 

Profitabilitas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Laba yang dimaksud berupa hasil yang didapat dari 
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kegiatan operasional perusahaan dan menjadi tolak ukur dalam menentukan 

kinerja manajemen perusahaan. Kinerja merupakan suatu prestasi yang sudah 

dicapai organisasi. Salah satu cara untuk menilai efesiensi kinerja keuangan suatu 

usaha dan manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio 

profitabilitas. Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar kecilnya 

produktifitas usaha sebuah perusahaan. Penilaian profitabilitas ini menggunakan 

beberapa kriteria antara lain: Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On 

Equity, dan Return On Sales. 

CV Sumber Makmur Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak  

dalam  bidang  pertanian. Perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya 

memerlukan dana yang cukup banyak di mana dalam penggunaan dan 

pengolahannya diperlukan pelaporan data yang akurat. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah, untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan 

yang akan berguna bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan lain 

seperti pemilik perusahaan, manajer, kreditor, investor, dan pemerintah. Melalui 

analisis rasio profitabilitas, manajemen dapat mengetahui perubahan posisi dan 

kinerja perusahaan dalam beberapa periode agar manajemen mengetahui posisi 

peningkatan atau penurunan keuangan perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana merancang Aplikasi Analisa Rasio Profabilitas untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kategori sangat baik, baik, cukup, 

kurang dan sangat kurang? 

2. Bagaimana mengetahui kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kategori 

sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas adalah laporan penjualan pada CV Sumber 

Makmur Abadi selama 38 bulan atau dari tahun 2016 – 2019. 

2. Pembahasan hanya berkaitan dengan penilaian kinerja keuangan yang 

ditinjau dari aspek keuangan yaitu analisis rasio profitabilitas. 

3. Jenis rasio profitabilitas yang digunakan meliputi Net Profit Margin, Gross 

Profit Margin, Return on Sales, dan Return on Equity. 

4. Pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman java dan 

menggunakan database MySQL.  

5. Pengolahan  sistem hanya dapat dijalankan oleh admin dan pimpinan. 
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1.4 Tujuan Penulisan Akhir Studi 

Tujuan penulisan laporan akhir studi ini adalah: 

1.  Membuat aplikasi yang dapat menganalisa rasio profitabilitas untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kategori sangat baik, 

baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. 

2. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan sesuai dengan kategori sangat 

baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut: 

1.  Membantu perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

berdasarkan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. 

2. Membantu pihak investor untuk membiayai atau menginvestasikan 

kekayaan pada perusahaan tersebut jika kondisi kinerja keuangannya dalam 

kategori sangat baik.  

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini, yaitu: 

1. Tinjauan Pustaka (Literature Review), Metode tinjauan pustaka yaitu 

pengumpulan data dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari 

dengan cara mencari sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas, dan sebagai refrensi dalam penyusunan laporan 

akhir. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh adalah Laporan keuangan 

Laba/Rugi pada CV Sumber Makmur Abadi dari tahun 2016-2019.  
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2. Wawancara (Interview), Metode wawancara yaitu pengumpulan data 

dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak 

yang terkait terhadap permasalahan yang berhubungan secara langsung 

dengan judul laporan yang dibuat. 

3. Pengamatan (Observation), Metode pengamatan merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan dengan melakukan peninjauan 

langsung ke instansi. 

4. Dokumentasi (Documentation), Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen tertulis maupun gambar. Hasil pengumpulan data dari observasi 

dan wawancara akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang ada. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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BAB III Analisis dan Perancangan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan 

analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan 

sistem yang dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penulisan. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam bab 

sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan 

tugas akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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