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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan didirikan tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-

beda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Dalam mewujudkan tujuan 

tersebut perusahaan pasti mengalami suatu permasalahan yang semakin lama 

semakin komplek seiring dengan terus berkembangnya perusahaan. Salah satu 

masalah yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan adalah persaingan usaha. 

Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sejak era 

reformasi tahun 1997 dan pada saat ini banyak mengalami penurunan sehingga 

mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kemunduran bahkan bangkrut. 

Adapun kemampuan untuk dapat bersaing, salah satunya dapat dilihat dari baik 

tidaknya kondisi perusahaan. Warsono (2002; 21) bahwa pada perusahaan 

perlu menjaga kondisi perusahaan agar tetap bisa bertahan dan berkembang 

dengan baik dalam rangka untuk mencapai tujuan, sehingga perlu dibuat suatu 

perencaan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan 

usahanya. Dengan tujuan perusahaan tersebut, perusahaan membutuhkan cara-

cara pengelolaan yang baik mengenai perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha lainnya yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Dengan tujuan perusahaan yang jelas dan terkoordinasi pengelola 

perusahaan, manajemen memerlukan berbagai informasi atau alternatif agar 

dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satunya yaitu mengenai 
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kinerja perusahaan yang juga mencerminkan tingkat kesehatan dari suatu 

perusahaan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan selayaknya apabila dalam 

suatu perusahaan dilakukan pengukuran atau penilaian kinerja perusahaan. 

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, maka dapat dinilai sejauh mana 

perusahaan telah menggunakan sumber daya yang ada diperusahaan baik itu 

aset atau pasiva. 

Salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan yaitu dengan 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan 

perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai 

keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinannya 

dimasa yang akan datang. 

Laporan keuangan yang dianalisis yaitu laporan keuangan dasar 

perusahaan yang terdiri dari neraca dan laba rugi perusahaan. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi mengenai data keuangan 

suatu perusahaan atau unit aktivitas dengan pihak-pihak berkompeten dengan 

data atau aktivitas perusahaan tersebut. Informasi dari laporan keuangan dapat 

diungkapkan dengan melakukan analisis terhadap laporan keungan sebagai 

ujung tombak pertama dalam langkah-langkah budgeting dan mempersiapkan 

landasan perencanaan bagi operasional perusahaan untuk masa atau periode 

selanjutnya. 

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan diperlukan suatu 

alat ukur yang dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari kinerja 
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perusahaan tersebut. Ada beberapa cara atau alat ukur yang dapat digunakan 

dalam menganalisis keadaan keuangan perusahaan yaitu menggunakan rasio 

keungan perusahaan yang disebut dengan istilah finansial ratios untuk rasio 

neraca dan operating ratios untuk rasio laba rugi. Dengan mengadakan analisis 

data keuangan dari tahun-tahun lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan 

dari perusahaan serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Hasil analisis 

historis tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana 

(policy) yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. 

Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di 

kawasan pesisir menjadi informasi dasar dalam menyusun perencanaan sektor 

kemaritiman ke depan. Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 

2015 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen 

rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi 

sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan.  

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki tempat untuk 

menjual hasil tangkapannya ke beberapa pengepul ikan yang ada di desa 

tersebut. Pengepul ikan menerima hasil tangkapan ikan dari nelayan kecil 

kemudian mereka menyetorkan kepada pengepul utama.  Pengepul utama 

mengelolah ikan yang diterima dari beberapa pengepul kecil yang tersebar di 

setiap desa. Hasil yang diperoleh perharinya dikumpulkan untuk dikelolah dan 

kemudian akan di ekspor ke beberapa Negara seperti Malaysia, Singapore, 

Jepang atau bahkan hingga ke Eropa. 
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Sebagai obyek penelitian maka penulis dalam laporan akhir ini 

mengambil judul “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. ANAK 

LAUT NOREH SRESEH SAMPANG MADURA”. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi adalah: 

Bagaimana kinerja keuangan yang dilakukan oleh PT. Anak Laut Noreh Sreseh 

Sampang? 

3. Batasan Masalah  

1. Penelitian hanya memfokuskan pada laporan keuangan (khususnya laporan 

laba rugi atau laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca) PT. Anak 

Laut pada tahun 2014 sampai tahun 2015. 

2. Penelitian ini hanya menilai kinerja dalam pengelolaan PT. Anak Laut 

ditinjau dari aspek keuangan. 

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Anak Laut. 

5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan diharapkan dari hasil analisis yang peneliti lakukan bisa 

membuat perusahaan lebih baik lagi kedepannya dan jadi motivasi untuk 

perusahaan yang lebih maju. 

2. Sedangkan manfaat akademik penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja keuangan yang akan ditinjau dari Laporan Keuangan Perusahaan 

dengan menggunakan pengukuran rasio. 


