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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini perkembangan dunia usaha disektor jasa berkembang 

dengan pesat. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka 

konsumsi barang dan jasa juga meningkat. Konsumsi jasa seperti hotel, travel, 

cafe, restoran, hiburan, kesehatan adalah sektor jasa yang banyak dikonsumsi. 

Usaha disektor jasa menjanjikan kesuksesan, keberhasilan dan kepuasan, 

sekaligus banyak masalah yang dihadapi.  

Ribuan usaha didirikan dan sebagian besar menemui kebuntuan, bahkan 

gagal. Banyak usaha yang mulanya sukses justru menghadapi masalah ketika 

beranjak besar dan gagal. Sebagian usaha dapat dikatakan sukses, tetapi tidak 

sanggup bertahan hingga generasi berikutnya. Kebanyakan kegagalan tersebut 

disebabkan karena lemahnya pengelolaan. 

Masalah yang harus tetap mendapat perhatian khusus adalah dalam hal 

pengendalian manajemen keuangan, bagaimana memperoleh dana untuk 

membiayai usaha, bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan 

perusahaan tercapai dan bagaimana mengelola aset yang dimiliki secara efisien 

dan efektif. 



 

 
 

Manajemen keuangan sering disebut manajemen aliran dana karena dari 

waktu ke waktu akan ada dana yang masuk  dan keluar  dari perusahaan, dana 

berasal dari berbagai sumber (internal maupun eksternal financing ) yang akan 

dialokasikan untuk berbagai penggunaan. Dalam penerapannya fungsi dari 

manajemen keuangan dibagi dalam: keputusan investasi, keputusan pendanaan 

dan manajemen aktiva.  

Manajemen keuangan dapat berfungsi sebagai investasi karena 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat 

mendatangkan keuntungan di masa datang. Keputusan pendanaan sendiri adalah 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan untuk membelanjai kebutuhan investasi dan kegiatan 

usaha. Terakhir, keputusan manajemen aktiva tentang keputusan yang berkaitan 

dengan pengelolaan/penggunaan aktiva secara efisien dan lebih memperhatikan 

manajemen aktiva lancar. 

Tujuan perusahaan yang ingin dicapai wajib ditentukan agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Secara umum tujuan perusahaan dalam jangka 

panjang adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat ditempuh dengan 

implementasi keputusan keuangan (keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

keputusan manajemen aktiva) dan segala bentuk kebijakan untuk pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Salah satu kelemahan yang terjadi pada banyak usaha dalam pengelolaan 

manajemen keuangan adalah harta perusahaan tidak dipisahkan dari harta pribadi 
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pemilik usaha. Masalah muncul jika untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan 

pribadinya pemilik usaha mengambil harta yang merupakan harta atau modal 

perusahaan. Kelemahan berikutnya adalah tidak melakukan pencatatan aktivitas 

sehari-hari, yang hakikatnya pencatatan sangat penting sebagai tolok ukur kinerja 

perusahaan dan sebagai salah satu rujukan sebelum ditempuh sebuah kebijakan 

manajemen keuangan usaha dimasa datang. 

Pedoman dari manajemen keuangan menjadikan perusahaan yang 

bergerak di sektor jasa berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas  yang 

dimiliki. Bentuk dari memperbaiki kualitas dapat berupa fasilitas berbasis 

teknologi, pelayanan dan produk yang diberikan. Bagaimana memperoleh dan 

mempertahankan konsumen dengan tetap memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Kepuasaan konsumen berhubungan langsung atas pemberian jasa, 

puas dan tidaknya konsumen menentukan perilaku konsumen di masa datang 

konsumen akan melakukan pembelian kembali atau tidak. 

Menurut Farah (2007:3) Defranco dan Lattin mendefinisikan industri jasa 

sebagai perusahaan yang beroperasi dengan profit rendah, dengan volume 

penjualan yang berfluktuasi, banyak menggunakan tenaga kerja, sedikit 

menggunakan inventory (persediaan), dan memiliki aktiva tetap yang tinggi, 

seperti gedung,tanah, furniture, peralatan restoran dan lain-lain.  

Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang dan jasa, menurut Farida 

(2009:17) jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible. Salah 



 

 
 

satu organisasi bisnis yang bergerak industri jasa di Malang yaitu Rumah Baca 

Cerdas (RBC) Library and Cafe mempunyai kegiatan di bidang Event Organizer 

(EO), Library and Cafe.  

Rumah Baca Cerdas (RBC) juga merupakan taman baca masyarakat,  semua 

pendanaan dan pendapatan akan diolah untuk perkembangan usaha itu sendiri 

seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, penambahan buku, kegiatan forum, 

perbaikan gedung, dan biaya operasional seperti pembayaran telpon, listrik dan 

kebersihan. 

Rumah Baca Cerdas (RBC) didirikan untuk dua konsep penting pendidikan 

yaitu “Pembudayaan dan Pembelajaran” untuk membangun masyarakat yang 

cinta membaca, diharapkan benar-benar tercipta masyarakat belajar (learning 

society). Sebuah kondisi belajar yang jauh dari kesan formal. Tujuan ini 

ditempuh dengan cara mendirikan coffe shop sebagai daya tarik dan sumber 

pendanaan library yang didirikan. Seperti usaha jasa yang lain usaha ini 

bertujuan meminimalisasi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan 

ini dapat bersifat material maupun nonmaterial yang diperoleh melalui operasi 

usaha. 

Manajemen harus berusaha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen termasuk perilaku konsumen dan berbagai hal yang dapat 

memberikan kepuasaan terhadap konsumen. Keputusan yang diambil oleh 

manajemen meliputi berapa banyak jumlah dana yang dikeluarkan untuk 

pembelanjaan, melakukan perbaikan gedung, penambahan fasilitas teknologi, 
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laba bersih yang ditahan untuk cadangan investasi tahun depan. Semua dilakukan 

sebagai usaha yang logis dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

Manajemen harus berhati-hati dalam menentukan keputusan keuangan. 

Pedoman dari manajemen keuangan diharapkan bisa meningkatkan kinerja 

perusahaan yang telah berkembang dan dituntut adanya spesialisasi pada bidang 

keuangan yang baik dan teratur, untuk itulah dibutuhkan laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) sebagai alat yang digunakan dalam menilai kinerja 

perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Laporan keuangan berfungsi sebagai interpretasi keadaan suatu perusahaan, 

namun bila hanya melihat laporan keuangan saja, hal yang lebih mendalam 

tetntang kinerja tidak dapat diketahui. Oleh karena itu perlu adanya analisis dan 

evaluasi yang tepat, untuk menafsirkan arti angka-angka dalam laporan keuangan 

tersebut. 

 Semua kegiatan selalu berjalan lancar dan memiliki rancangan yang baik, 

akan tetapi manajemen memiliki masalah dalam kondisi manajemen keuangan, 

bisa dilihat dengan banyaknya modal yang dikeluarkan akan tetapi tingkat 

pengembaliannya yang rendah yang disebabkan oleh pengeluaran pembelanjaan 

dan operasional. 

Aset yang dimiliki semakin meningkat dari tahun 2011 sampai 2013, 

disebabkan karena nilai aset selalu meningkat dari lokasi usaha yang dibeli dan 

investasi yang dilakukan setiap tahunnya menyesuaikan pada kebutuhan. 



 

 
 

Pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2012. Pendapatan paling tinggi 

pada tahun 2013 akan tetapi biaya operasional yang paling tinggi terdapat pada 

tahun 2011, dapat dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Aset, Pendapatan dan Biaya Operasional Rumah Baca Cerdas Malang 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rumah Baca Cerdas Malang, 2014 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang evaluasi kinerja keputusan keuangan pada Rumah Baca 

Cerdas (RBC) Malang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana evaluasi praktik keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan 

keputusan manajemen aktiva Rumah Baca Cerdas (RBC) Malang?  

2. Bagaimana kinerja keuangan Rumah Baca Cerdas (RBC) Malang? 

Keterangan 2011 2012 2013 

Aset Rp  3.297.560.000 

 

Rp 4.319.880.00 Rp 5.436.313.000 

Pendapatan Rp 54.406.237 

 

Rp 38.774.200 Rp 67.778.716 

Operasional Rp 30.873.877      Rp  19.774.800  

 
Rp  29.558.850  
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C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini lebih terfokus pada kinerja keuangan dan evaluasi praktik 

keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen aktiva 

Rumah Baca Cerdas (RBC) Malang. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan praktik pengambilan keputusan 

investasi, keputusan pembelanjaan dan keputusan manajemen aktiva Rumah 

Baca Cerdas (RBC) Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen RBC 

Untuk pihak Rumah Baca Cerdas (RBC), diharapkan dapat 

memberikan informasi dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

kinerja keuangan perusahaan dan pertimbangan dalam keputusan 

investasi, keputusan pembelanjaan dan keputusan manajemen aktiva yang 

sesuai dengan kondisi Rumah Baca Cerdas (RBC). 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu referensi untuk pengembangan penelitian dan dapat pula dibaca 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 


