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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menghadapi situasi bisnis yang kompetetif setiap perusahan dituntut untuk 

mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya secara optimal, agar dapat 

meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan. Bagi perusahaan, manajemen 

keuangan usaha yang dilakukan untuk mengelola suatu perusahaan akan jauh 

lebih baik jika mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi yang 

dimaksud yaitu kesehatan keuangan perusahaan, masalah-masalah yang dihadapi, 

dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan efektifitas manajemen baik dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. Kondisi kesehatan keuangan 

dapat disebut juga kinerja keuangan perusahaan, menurut (Rhamadana, 2016) 

kinerja keuangan perusahaan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu 

periode tertentu yang menyangkut aspek penyaluran dana, yang biasanya diukur 

dengan menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. 

Media yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesehatan perusahaan 

adalah laporan keuangan. Menurut Jumingan (2016:4), laporan keuangan adalah 

suatu hasil ringkasan data keuangan perusahaan yang digunakan untuk 

kepentingan manajemen dan pihak lain yang mempunyai kepentingan. Laporan 

keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan 

dapat diungkapkan dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangan.
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Analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai media untuk memprediksi 

kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan (Widhiari, 2015). Salah satu 

teknik analisis laporan keuangan yang biasa digunakan adalah analisis rasio, rasio 

yang digunakan dalam analisis laporan keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Hasil analisis rasio ini dapat 

mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan dalam periode yang 

bersangkutan maupun periode-periode sebelumnya dengan membandingkan pos-

pos yang ada dalam neraca maupun laba/rugi.  

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan dan dipakai 

sebagai dasar pengambilan keputusan baik dari pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Para investor akan mencari perusahaan yang dapat 

menghasilkan laba lebih banyak dengan tingkat pengembalian yang lebih cepat. 

Perusahaan harus mampu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan dari 

waktu ke waktu dan mempunyai kemampuan membayar sehingga dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya, karena likuiditas mempunyai hubungan yang 

cukup erat dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Likuiditas 

dapat menunjukkan tingkat persediaan modal kerja yang dibutuhkan dalam 

aktivitas operasional (Hidayatul, 2016). 

Baik buruknya kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan perusahaan 

beberapa periode yang dilaporkannya (Michael Agyarana Barus, 2017). Laporan 

keuangan sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi investor, para pemegang 

saham, dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan perkembangan 

perusahaan. Perkembangan perusahaan bergantung pada modal yang ditanamkan 
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investor, sehingga perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar mendapatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.   

PT. Varia Usaha Dharma Segara sebagai salah satu anak perusahaan PT 

Semen Indonesia Logistic (Silog) yang bergerak dibidang ekspedisi muatan kapal 

laut (EMKL) dan saat ini telah berkembang menjadi perusahaan jasa transportasi 

Internasional (International Freight Forwarder) yang telah mempunyai jaringan 

luas diseluruh dunia. Apabila dilihat dari laporan keuangan PT. Varia usaha 

Dharma Segara Gresik menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuasi atau 

ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan beban-beban yang 

dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan juga tidak stabil, dan sebagian 

besar kegiatan operasional menggunakan dana dari utang. Serta pertumbuhan laba 

PT. Varia Usaha Dharma Segara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

Berdasarkan uraian tersebut mengingat pentingnya kinerja keuangan 

perusahaan, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tingkat 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas diPT. Varia Usaha Dharma Segara – 

Gresik. Maka peneliti memutuskan mengambil judul: 

“Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, 

& Profitabilitas pada PT. Varia Usaha Dharma Segara” 

1.2 Penjelasan Judul 

Berikut uraian secara singkat mengenai penjelasan judul tersebut yaitu : 

1. Analisis  

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai data, bagaimana dan 

penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 
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memperoleh pengertian yang tepat dan paham arti keseluruhan (Dwi 

Prastowo dan Rifka Julianti, 2012). 

2. Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012, hal. 2). 

3. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah asset menjadi kas (Carl S. 

Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, 2015). 

4. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek (Kasmir, 

2012). 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba bruto dan cara 

manajemen mendanai investasinya (L.M. Samryn, 2015). 

6. PT. Varia Usaha Dharma Segara 

PT. Varia Usaha Dharma Segara adalah salah satu anak perusahaan PT. 

Semen Indonesia Logistic (Silog) yang bergerak dibidang ekspedisi 

muatan kapal laut (EMKL) dan saat ini telah berkembang menjadi 

perusahaan jasa transportasi Internasional (International Freight 

Forwarder). 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma Segara 

berdasarkan rasio likuiditas? 

2. Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma Segara 

berdasarkan rasio solvabilitas? 

3. Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma Segara 

berdasarkan rasio profitabilitas? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dirumuskan maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma 

Segara dari rasio likuiditas. 

2. Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma 

Segara dari rasio solvabilitas. 

3. Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Varia Usaha Dharma 

Segara dari rasio profitabilitas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 



6 
 

 

1. Bagi PT. Varia Usaha Dharma Segara  

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi manajemen perusahaan, 

sebagai pertimbangan manajemen dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan penanaman modal/investasi. 

3. Kreditor 

Sebagai bahan acuan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

memberikan kredit kepada perusahaan. 

4. Peneliti 

Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya, 

Tugas Akhir ini juga menjadi pengalaman berharga bagi peneliti untuk 

menambah pengalaman pengaplikasian ilmu akuntansi yang selama ini 

dipelajari peniliti. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu: Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal selama tahun 2015 

sampai dengan 2017. Data tersebut diperoleh langsung dari PT. Varia 

Usaha Dharma Segara Gresik. 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data laporan 

keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan 

perubahan modal. Dokumen laporan keuangan tersebut diperoleh langsung 

dari PT. Varia Usaha dharma Segara Gresik.  

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan laporan keuangan PT. Varia Usaha Dharma Segara 

Gresik pada periode 2015-2017; 

2. Menyajikan hasil perhitungan dan deskripsi analisis rasio likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas PT. Varia Usaha Dharma Segara 

Gresik;  

3. Mengambil kesimpulan dari data yang telah didapat dan diolah yang 

berhubungan dengan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas 

PT. Varia Usaha Dharma Segara Gresik. 

 


