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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sektor publik mempunyai tujuan dalam melaksanakan usahanya, 

salah satu tujuannya yaitu untuk memaksimalkan profit baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan timbal hasil 

(retun) bagi pemilik perusahaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan 

(Hery, 2015 : 40). Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja keuangan 

yang dipergunakan oleh para pengguna akuntansi atau kepada pihak – pihak yang 

memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan 

perusahaan (Hery, 2015). Masalah keuangan merupakan salah satu hal yang 

sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis. Salah satu tujuan utama 

didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, 

namun berhasil tidaknya dalam mencari keuntungan dan mempertahankan 

perusahaannya tergantung pada manajemen keuangan, karena untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba dibutuhkan kinerja keuangan yang sehat dan efisien. Oleh 

sebab itu, kinerja keuangan merupakan hal yang penting didalam persaingan 

bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. 

Kunci keberhasilan perusahaan agar dapat dikatakan baik yaitu dalam 

menghasilkan keuntungan karena merupakan komponen laporan keuangan yang 

digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja manajemen. Hal ini 

akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama 
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dengan pihak lain. Salah satu factor yang dapat menunjukkan bagaimana 

kinerja perusahaan itu baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. 

Perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan karena digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan, dan membandingkan kondisi perusahaan dari 

tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah perusahaan tersebut meningkat 

atau tidak sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil 

untuk tahun yang akan dating sesuai dengan kinerja perusahaannya. Kinerja 

adalah sesuatu yang ini dicapai, untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai oleh 

seseorang. Jadi kinerja perusahaan adalah proses pengkajian secara kritis terhadap 

keuangan perusahaan untuk memberkan solusi dalam pengambilan suatu 

keputusan yang tepat pada suatu periode tertentu. 

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat 

mengevaluasi keadaan financial perusahaan dimasa lalu, sekarang dan masa yang 

akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari 

rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disuse dari data yang berasal dari neraca, rasio-

rasio laporan laba rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba 

rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan 

laporan laba rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah 

kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun dan didalam 

menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya 

adalah dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas dan rasio profitabilitas. 
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Penelitian dilakukan pada Perum Bulog Divre Jawa Timur dikarenakan oleh 

beberapa alasan yaitu, peneliti ingin lebih memahami perusahaan sektor publik 

dan pernah melakukan kegiatan magang pada Perum Bulog Divre Jawa Timur 

serta mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga peneliti mempunyai daya 

tarik untuk mengangkat sebuah permasalah yang terjadi pada perusahaan serta 

lebih mudah dalam pengambilan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Perusahaan sector publik tidak lepas dari usaha yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan dalam menghasilkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

keuangan. Bulog Divre Jatim dalah mengetahui kondisi keuangan perusahaannya 

perlu adanya penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai macam 

rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Suatu 

perusahaan akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya 

sehingga dapat diukur tingkat kinerja keuangan dalam perusahaan. Dari latar 

belakang masalah tersebut maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul 

“Analisis Rasio Keuangan berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

Profitabilitas pada Bulog Divre Jawa Timur” 

1.2.Perumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Bulog Divre Jatim jika dilihat dari rasio 

likuiditas ? 
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2. Bagaimana kinerja keuangan Bulog Divre Jatim jika dilihat dari rasio 

solvabilitas ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan Bulog Divre Jatim jika dilihat dari rasio 

profitabilitas ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Bedasarkan rumusan masalah yang ada, penulis menentukan tujuan dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui kinerja keuangan Bulog Divre Jatim dilihat dari rasio likuiditas. 

2. Mengetahui kinerja keuangan Bulog Divre Jatim dilihat dari rasio 

solvabilitas. 

3. Mengetahui kinerja keuangan Bulog Divre Jatim dilihat dari rasio 

profitabilitas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak antara lain : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dalam menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan berdasarkan rasio keuangan di perusahaan. 

b. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah analisis laporan 

keuangan di STIE Perbanas Surabaya. 

  



5 
 

   
 

2. Bagi Bulog Divre Jatim 

a. Memberikan masukan untuk dapat membantu meningkatkan kinerja 

keuangan pada Bulog Divre Jatim dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan terutama dibagian keuangan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis rasio 

keuangan. 

b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis 

dan berkesinambungan. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

a. Dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian dengan topic sejenis yang berhubungan dengan analisis 

laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan analisis 

rasio keuangan 

b. Dapat menambah informasi dan pustaka perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya. 


