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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dimasa kini atau mendatang, perusahaan-perusahaan menghadapi 

lingkungan bisnis yang kompleks. Untuk dapat bertahan perusahaan harus mampu 

beradaptasi dengan kemajuan yang terjadi baik saat ini atau saat mendatang 

dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal serta pengelolaan secara 

efektif, hal ini mendorong setiap organisasi perusahaan untuk mengoptimalkan 

sumber daya perusahaan baik itu yang berwujud (tangible) atau yang tidak 

berwujud (intangible). Untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan perlu 

melakukan perubahan pengelolaan aset berwujud yang dimiliki perusahaan 

menjadi pengelolaan berbasis pengetahuan (knowledge basis strategy). Strategic 

management system adalah sistem yang digunakan untuk membangun masa depan 

perusahaan. Dengan sistem ini manajemen dan karyawan memetakan rute 

perjalanan yang akan ditempuh perusahaan dalam mewujudkan visi dan tujuan 

organisasi. Kompetensi memadai dalam menggunakan strategic management 

system untuk memetakan perjalanan yang akan ditempuh  oleh perusahaan, 

merupakan penentu keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu akuntansi hadir 

untuk memberikan kemudahan manajer dalam proses pengolahan data keuangan 

untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan 

dan memberikan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan 

keputusan. Namun peran manajer yang paling utama adalah memanajemen suatu 

organisasi perusahaan, jadi akuntansi manajemen hadir untuk memenuhi 
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kebutuhan tersebut. Dalam definisinya akuntansi manajemen merupakan tipe 

akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian 

organisasi (Mulyadi,2001). 

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan sumber daya yang dimiliki maka diperlukan suatu pengukuran 

terhadap hasil yang telah dicapai, yaitu melalui pengukuran kinerja dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Kinerja perusahaan adalah suatu 

ukuran yang digunakan perusahaan untuk mengetahui efisien dan efektif dalam 

pencapaian tujuan perusahaan yang memadai. Dalam mengukur kinerja 

perusahaan maka dalam pelaksanaannya harus ada suatu tolak ukur yang dapat 

dijadikan perbandingan. Ukuran perbandingan yang dipakai adalah dengan 

membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio historis perusahaan itu 

sendiri dari periode-periode sebelumnya atau sering disebut dengan metode time 

series. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan belumlah 

lengkap apabila hanya mengacu pada laporan keuangan saja, maka perlu adanya 

suatu alat ukur kinerja keuangan perusahaan untuk mendukung dan 

melengkapinya. Salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah 

menggunakan analisis rasio keuangan yang dibuat berdasarkan laporan keuangan 

pada periode tertentu (Warsono, 2003:24). Untuk melakukan analisis rasio 

keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan 

aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan dihitung berdasarkan atas angka-
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angka yang ada dalam neraca saja, dalam laporan laba-rugi saja, atau pada neraca 

dan laba-rugi. Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang 

dianggap mencerminkan aspek tertentu. 

Analisis rasio keuangan diharapkan dapat menemukan kelemahan-

kelemahan didalam kinerja keuangan yang dapat menimbulkan masalah dimasa 

yang akan datang dan kelebihan-kelebihan didalam kinerja keuangan perusahaan 

yang dapat dijadikan kekuatan dan kelebihan bagi perusahaan. Analisis rasio 

keuangan menghubungkan unsur-unsur dalam laporan keuangan satu dengan yang 

lainnya dan saling berkaitan sehingga memberikan gambaran mengenai posisi 

keuangan dan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu serta dapat 

menilai efisien dan efektif pemanfaatan sumber daya dalam operasional 

perusahaan. Hasil dari analisis rasio dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

menilai efektifitas keputusan yang akan diambil dalam rangka menjalankan 

aktifitas usahanya. 

Dalam penelitian ini penulis memilih suatu organisasi yang dirintis dengan 

membuka usaha dan cenderung menawarkan jasa untuk memberi kesehatan pada 

konsumennya. Mungkin bagi kalangan orang banyak organisasi ini jarang 

diperhatikan untuk suatu penulisan. Namun pada kenyataannya organisasi ini 

telah memberikan kemudahan bagi para konsumen yang membutuhkan kesehatan. 

Organisasi yang dipilih disini adalah Apotek.  

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yaitu tempat dilakukannya 

suatu pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi (obat, bahan obat, 

obat tradisional, bahan obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika dan keperluan 
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yang berhubungan dengan kesehatan manusia) kepada masyarakat. Apotek 

dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi ijin 

mengelola apotek. Dalam mengelola apotek, Apoteker dibantu oleh Asisten 

Apoteker (AA) untuk memperlancar proses jual beli dan pelayanan kepada 

masyarakat (Zaenal, 2013). Asisten Apoteker merupakan karyawan yang menjual 

jasa dengan imbalan upah gaji maupun hal lain yang mendukung kinerja dan 

memotivasi karyawan tersebut, misalnya dengan hadiah, bonus, dan tunjangan-

tunjangan hari raya. 

Penulis akan melakukan studi kasus pada organisasi Apotek yang berada 

pada kota Yogyakarta. Sedangkan apotek yang dipilih adalah Apotek K24 (AK24) 

Pugeran karena menurut saya apotek ini merupakan apotek yang sukses dan cukup 

terkenal di Kota Yogyakarta. 

Apotek K24 (AK24) Pugeran merupakan salah satu sarana pelayanan 

kesehatan yang melayani berbagai macam jenis obat baik racikan maupun obat 

jadi dan berbagai produk pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen 

yang berada di Kota Yogyakarta. Perkembangan Kota Yogyakarta yang semakin 

pesat memicu adanya peluang bisnis bagi para pengusaha-pengusaha untuk 

membuka, memulai dan menjalani suatu bisnis yang tentunya menguntungkan. 

Dan dengan adanya perkembangan ini menimbulkan adanya persaingan yang 

harus diatasi dengan pengukuran kinerja yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengambil penelitian 

pada Apotek K24 di kota Yogyakarta dengan mengambil judul “Analisis Rasio 
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Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja pada Apotik K24 Pugeran 

Yogyakarta” 

B. Perumusan Masalah

"Bagaimana kinerja Apotek K24 Pugeran Yogyakarta jika dilihat melalui 

analisis rasio keuangan?" 

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar permasalahan yang akan dibahas tidak meluas, 

maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada kinerja Apotek K24 Pugeran 

Yogyakarta yang ditinjau dari aspek keuangan tahun 2011 - 2014. 

D. Tujuan penelitian

mengacu pada permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis kinerja Apotek K24 Pugeran Yogyakarta melalui

analisis rasio keuangan.

E. Manfaat penelitian

Secara teori yang saya angkat penelitian digunakan sebagai bahan masukan

dan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki dan menetapkan

tujuan serta kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

Secara teori yang saya angkat penelitian digunakan untuk menambah literatur

tentang masalah pengukuran kinerja perusahaan sehingga dapat menjadi

referensi informasi bagi akademis dalam mempelajari pengukuran kinerja.


