
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan, 

tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan 

manajemen. Pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas 

usaha yang dilakukannya, karena setiap pemilik menginginkan modal yang telah 

ditanamkan dalam usahanya segera cepat kembali. Di samping itu, pemilik juga 

mengharapkan adanya hasil atas modal yang ditanamkannya sehingga mampu 

memberikan tambahan modal (investasi baru)  dan kemakmuran bagi pemilik dan 

seluruh karyawannya. Kasmir, (2019: 2).  

Bagi pihak manajemen, keuntungan yang diporelah merupakan pencapaian 

rencana (target) yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian target keuntungan 

sangat penting karena merupakan prestasi tersendiri bagi pihak manajemen. 

Prestasi ini merupakan ukuran untuk menilai kesuksesan manajemen dalam 

mengelola perusahaan (baik jenjang karir maupun penghasilan). Apabila 

manajemen gagal mencapai target merupakan cermin kegagalan manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Kegagalan mencapai target dapat merusak, citra dan 

kepercayaan dari pemilik kepada karier manajemen ke depan. Kasmir (2019: 2). 

Menurut Trianto (2017) Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan 

agar tetap perusahaan bertahan, yaitu dengan menginterprestasikan atau 

menganalisis keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui 



keadaan dan perkembangan keuangan dari tahun ke tahun pada perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan menganalisis kinerja laporan keuangan dari perusahaan 

akan dapat mengetahui perkembangan usaha yang telah dicapai di waktu-waktu 

lalu dan waktu yang sedang berjalan. Kelemahan-kelemahan perusahaan serta 

hasil-hasil yang dianggap cukup baik dapat diketahui. Hasil analisa dapat 

digunakan oleh pemilik atau manajer perusahaan untuk perbaikan penyusunan 

rencana yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.  

Salah satu aspek kinerja suatu perusahaan dikatakan baik adalah apabila 

kondisi atau kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan, pihak manajemen perusahaan dapat menganalisis 

lebih lanjut laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan setiap akhir 

periodenya. Manajemen perusahaan dapat melakukan analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan ada beberapa jenis yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas dan profitabilitas. Bilamana mengetahui tingkat rasio maka dapat 

mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.   

Analisis kinerja keuangan dan laporan keuangan perusahaan sangat perlu 

dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan itu sendiri agar kegiatan 

operasionalnya dapat berjalan secara berkesinambungan (dalam jangka panjang) 

terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini.  Perusahaan bidang layanan 

dalam penelitian ini merupakan suatu perusahaan layanan terbaik  yaitu PT Cipta 

Nirmala. Kegiatan umumnya adalah layanan kesehatan pada sebuah rumah sakit, 

apotek, dan rumah bersalin yang bergerak dibidang kesehatan. Namun jika dilihat 

dari laporan keuangan PT Cipta Nirmala pada tahun 2017-2020 terjadi penurunan 



yang siginifikan pada aset, pendapatan dan pada laba bersih perusahaan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 
Total Aset, Pendapatan, dan Laba Bersih 

PT Cipta Nirmala 
Tahun 2017-2020 

 
Tahun Total Aset Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Bersih 

Setelah Pajak 

2017 51.223.000 131.641.000 4.962.000 

2018 40.566.000 121.879.000 4.397.000 

2019 63.502.000 150..845.000 5.774.000 

2020 113.671.000 203.586.000 12.225.000 
Sumber: Laporan Keuangan PT Cipta Nirmala 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa 

dari tahun 2017 ke tahun 2018 total pendapatan PT Cipta Nirmal  mengalami 

penurunan dimana tahun tersebut dikarenakan orang-orang yang sudah mengubah 

pola hidup sehat dari tahun sebelumnya sehingga pendapatan usaha perusahaan 

menurun sebesar Rp 9.762.000. Pada tahun 2019 perusahaan mengalami kenaikan 

dikarenakan adanya wabah demam berdarah atau DBD yang membuat rumah 

sakit mempunyai pasien rawat inap yang lebih banyak dan pendapatan rumah 

sakit mengalami peningkat sebesar Rp 28.966.000. Pada tahun 2020 perusahaan 

kembali mengalami kenaikan dikarena adanya wabah pandemi covid 19 yang 

dimulai awal Maret 2020 dimana rumah sakit mengalami peningkatan pasien dan 

mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp 52.741.000. 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas terkait penurunan pendapatan 

usaha maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul 



   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang masalah maka adapun rumusan masalah 

yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana kinerja 

keuangan PT Cipta Nirmala jika dilihat dari rasio likuidtas, rasio solvabilitas, dan 

rasio rentabilitas periode 2017-2020. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan 

pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan 

PT Cipta Nirmala dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

rentabilitas periode 2017-2020. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

membantu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan apakah dalam 

kondisi yang baik atau kurang baik dan diharapkan hasil penelitian ini 



dapat digunakan sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

2 Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat 

dijadikan sarana atau sumber sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya dengan topik analisis rasio keuangan. 

3 Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis dan berhubungan 

dengan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan 

berdasarkan analisis rasio keuangan.  

4 Bagi Peneliti 

Sebagai pengembangan teori yang diperoleh dalam perkuliahan yang 

diharapkan dapat meningkatkan serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai bahan untuk perbandingan 

antara teori-teori yang selama ini telah dipelajari dalam perkuliahan 

dengan praktik nyata. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 



BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan 

penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang 

mendasari dan mendukung penelitian. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat desan penelitian, batasan penelitian, data 

dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, dan 

pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian, 

akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, job description, dan profil 

usaha. Pada sub bab hasil penelitian akan dijelaskan 

perhitungan dan analisis rasio keuangan yang terdiri dari 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. 

Pada sub bab pembahasan akan memuat pembahasan atas 

hasil analisis rasio keuangan. 

BAB V.  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan implikasi 

penelitian. Saran penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa 



peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang 

sama namun di perusahaan yang berbeda. Implikasi 

penelitian memuat masukan yang dapat diterapkan oleh 

manajemen perusahaan untuk menghasilkan perubahan 

yang lebih baik dari sebelumnya. 


