
 

 

BAB I 

PENAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumbawa adalah kabupaten yang memiliki luas wilayah daratan sekitar 

6.643,98 km2, dengan luas lautan sekitar 4.912,46 km2 yang terkenal dengan 

kekayaan alam yang cukup melimpah meliputi sektor pertanian, perikanan,  

pertambangan serta kehutanan.  Salah satu sektor yang memiliki nilai jual yang 

tinggi yaitu pada sektor kehutanan. Sektor kehutanan dapat menjadi potensi 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, salah satu produk yang 

dapat dihasilkan yaitu usaha furniture.  

Usaha furniture merupakan salah satu usaha yang cukup digemari pada 

saat ini. Banyak pelaku bisnis yang mencoba usaha furniture dikarenakan 

bahan baku yang mudah diperoleh serta banyaknya minat masyarakat yang 

menggunakan produk furniture untuk menata ruang agar terlihat lebih menarik. 

Usaha furniture adalah usaha yang bergerak didalam pengolahan kayu menjadi 

produk furniture seperti kursi, meja, lemari, kusen, pintu, jendela dan produk 

lainnya, yang terbuat dari bahan baku kayu.  

Mendirikan usaha furniture pada dasarnya memerlukan ide yang 

matang, agar usaha yang dikelola dapat bertahan dan berkembang. Salah satu 

cara yang dilakukan yaitu dengan terus mengupdate  desain produk yang 

dimiliki, agar produk yang dihasilkan tidak monoton. Bisnis furniture 

merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena banyaknya 
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konsumen yang lebih menyukai kursi yang terbuat dari kayu dibandingkan 

dengan sofa disebabkan karena lebih tahan lama, selain itu dapat disesuaikan 

dengan selera konsumen.  

Jumlah pengusaha yang mendirikan bisnis furniture di Kecamatan 

Lenangguar terhitung sebanyak 8 pelaku usaha yang berada di empat desa. 

Pengusaha yang terdapat di Desa Lenangguar sebanyak 1 pengusaha, Desa 

Tatebal 4,  Desa Ledang 2 dan Desa Telaga 1 pengusaha. Berdasarkan data 

tersebut, diketahui jumlah pengusaha bisnis furniture yang paling banyak 

terdapat  di Desa Tatebal sebanyak 4 pengusaha, kemudian desa Ledang 

sebanyak 2 pengusaha dan masing-masing 1 pengusaha  untuk Desa 

Lenangguar dan  Desa Teladan.   

Banyaknya pengusaha furniture di Desa Tatebal, Kecamatan 

Lenanggur Kabupaten Sumbawa, disebabkan karena lokasi desa yang terbilang 

cukup strategis juga banyaknya bahan baku berupa kayu jati yang dapat 

ditemui disana, sehingga mempermudah dalam pencarian kayu yang digunakan 

untuk pembuatan furniture. Salah satu industri produk furniture adalah UD 

Abbas Jaya.  

UD Abbas Jaya merupakan salah satu industri yang menjual produk 

furniture terletak di Desa Tatebal, Kecamatan Lenanggur, Kabupaten 

Sumbawa. Pemilihan objek UD Abbas Jaya dikarenakan UD Abbas Jaya 

merupakan perusahaan terbesar di Kecamatan Lenangguar yang memproduksi 

berbagai produk furniture seperti kursi, lemari, meja biro, bupet, dipan, gazebo, 

kitchen set, rak piring dan lain sebagainya. Bapak Alief Hakim Abiansyah 
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selaku pemilik UD Abbas Jaya, menegaskan produk furniture yang paling 

banyak diminati oleh konsumen adalah kursi, lemari dua pintu, dipan, dan 

lainnya.  

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap produk furniture tidak 

terlepas dari kualitas produk yang diberikan. Kualitas produk yang baik pada 

dasarnya dapat meningkatkan loyalitas konsumen dalam membeli produk, 

sebaliknya kualitas produk yang buruk dapat mengurangi loyalitas konsumen 

untuk membeli produk.  

UD Abbas Jaya merupakan salah satu perusahaan yang memberikan 

jaminan terhadap kualitas produk yang diberikan kepada konsumennya. Selain 

menyediakan stok produk furniture  di gudang, UD Abbas Jaya juga menerima 

pemesanan dari konsumen, yang disesuaikan dengan selera dengan jangka 

waktu produksi yang telah ditentukan. Adapun keuntungan yang diperoleh 

disajikan sebagai berikut:  

Tabel 1.1. Data  penjualan UD Abbas Jaya tahun 2015-2017 

Tahun Penjualan Total biaya Profit 

31 Des 2015 Rp 238.800.000   Rp 186.752.050  Rp 52.047.950 

31 Des 2016 Rp 297.200.000   Rp 238.894.731  Rp 58.305.609 

31 Des 2017 Rp 350.400.000   Rp 280.197.046  Rp 70.202.954 

Sumber: Lampiran 

Berdarkan tabel 1.1. diketahui jumlah selisih keuntungan yang diperoleh 

UD Abbas Jaya pada periode tahun pertama dengan periode tahun kedua yaitu 

sebesar Rp.6.257.659, sedangkan selisih antara tahun peride kedua dengan 

periode tahun ketiga yaitu sebesar Rp.11.897.345. Keuntungan yang diperoleh 

pada tiap periode pada dasarnya selisihnya tidak jauh berbeda.    
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Jumlah keuntungan produk furniture yang cenderung stabil, padahal 

diharapkan usaha ini memperoleh keuntungan yang besar, hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya pemasaran juga karena produk furniture lebih 

tahan lama, selain itu karena banyaknya pesaing  furniture yang menjual 

produk yang hampir serupa. Terkait dengan produksi bisnis furniture UD 

Abbas Jaya, pada dasarnya banyak mengalami kendala terkait dengan 

permodalan, pemasaran serta tekhnologi yang dibutuhkan,  sehingga jumlah 

produksi furniture masih terbilang sedikit  karena produksi yang cukup lama. 

Jumlah tenaga kerja UD Abbas Jaya pada saat ini berjumlah 6 orang, 

yang terdiri dari 3 tukang kayu, 1 tukang ukir dan 2 tukang finishing. Tenaga 

kerja yang bekerja pada UD Abbas Jaya menggunakan sistem borongan, 

namun tiap pekerja memiliki keuntungan yang berbeda disesuaikan dengan 

produk yang diprosuksi.  Tujuan kinerja keuangan usaha furniture salah 

satunya bertujuan untuk menentukan alokasi sumber daya sehingga dapat 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

Usaha bisnis furniture diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi 

pelaku usaha, sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan untuk mengetahui 

tingkat likuiditas, aktivitas, solvabilitas serta profitabilitas perusahaan. Analisis   

dilakukan untuk mengeliminasi besarnya risiko yang akan ditanggung oleh 

pelaku usaha, selain itu untuk  pengembangan dan meningkatkan usaha 

furniture pada UD Abbas Jaya.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 

Usaha Furniture Pada UD Abbas Jaya”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kinerja keuangan 

pada UD Abbas Jaya, dilihat dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas?” . 

C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah sangat penting agar permasalahan yang timbul tidak 

menyimpang dan mengambang, dengan demikian masalah yang menjadi objek 

penelitian perlu dibatasi variabelnya. Peneliti menetapkan batasan-batasan yaitu: 

lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Desa Tatebal, dengan 

menganalisis rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas 

berdasarkan laporan keuangan 2015 - 2017. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

kinerja keuangan usaha furniture pada UD Abbas Jaya yang dilihat dari  

rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitablitas.  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemilik usaha 

 Dapat digunakan sebagai informasi dan sarana untuk melakukan 

perbaikan, serta digunakan sebagai tolak ukur dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

b. Bagi kreditur 

Dapat dijadikan sebagai informasi, dan bahan pertimbangan 

kreditor dalam pemberian kredit terhadap bisnis furniture. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan, bahan kajian serta referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya ditempat yang berbeda. 
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