
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan 

dalam perkembangan bisnis disemua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya 

perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun berhasil 

tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan mempertahankan perusahaannya 

tergantung pada manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang 

sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja 

keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan didalam persaingan bisnis 

untuk mempertahankan perusahaannya.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci keberhasilan 

perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan yang baik, karena 

keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk 

menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan 

perusahaan untuk maju dan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu 

baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. Perusahaan perlu melakukan 

analisis laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan, dan digunakan untuk membandingkan kondisi persusahaan dari tahun 

sebelumnya dengan tahun 2 sekarang apakah perusahaan tersebut meningkat atau tidak 

sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang 

akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Kinerja adalah sesuatu yang ingin 

dicapai, untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Jadi kinerja 

perusahaan adalah proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan untuk 



 

 

memberikan solusi dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat pada suatu periode 

tertentu. 

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat 

mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan 

datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio 

neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan 

laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio 

antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi. Laporan 

keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut meningkat 

atau bahkan menurun dan didalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis 

keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio 

keuangan tersebut meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas (leverage), rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan.  

Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) tidak lepas dari usaha yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menghasilkan efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan keuangan. PT.SEMEN PADANG dalam mengetahui kondisi keuangan 

perusahaannya perlu adanya penilaian kinerja keuangan 3 dengan menggunakan berbagai 

macam rasio, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Profitabilitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk masa yang akan datang. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis 

menyusun Proposal dengan judul “ANALISIS RASIO LIKUIDITAS PADA 

KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG ’’ 

 

 

 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang ada 

pada makalah ini : 

1) Apakah yang dimaksud dengan Rasio Likuiditas pada KKSP? 

2) Apa saja yang dapat diperoleh dari perhitungan rasio keuangan suatu perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

A. Tujuan Kegiatan 

Dari uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari pembuatan makalah ini 

adalah : 

1) Untuk mengetahui apa itu Rasio Likuiditas (Rasio Perputaran) dan perhitungan-

perhitungan apa saja yang menyusun didalamnya. 

2) Untuk mengetahui manfaat dari rasio keuangan dari suatu perusahaan. 

 

B. Manfaat Kegiatan 

1. Bagi Perusahaan Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga 

memberikan gambaran dan pertimbangan bagi Koperasi Keluarga Besar Semen 

Padang (KKSP) untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang dan Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja 

Keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan 

yang dihadapi. 



 

 

 2. Bagi Pembaca Untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah 

yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Bagi Penulis Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang 

diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya 

 

1.4 Tempat dan Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan pada perusahaan yang di[ilih sendiri oleh mahasiswa. Untuk 

memperoleh data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan 

kegiatan magang pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, yang berlokasi di 

Komplek PT.Semen Padang, Indarung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan magang sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan  

Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, tujuan kegiatan magang, tempat , 

waktu magang dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  Landasan Teori 

Landasan teori ini mengemukakan teori-teori yang relevan dengan isi yang menyangkut 

tentang analisis rasio laporan keuangan yang bersumber buku, internet, dan lain-lain. 

BAB III   Gambaran Umum Perusahaan 

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum perusahaan, yang berisi 

sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, makna logo perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta bentuk kegiatan atau aktifitas dalam perusahaaan. 

 

 



 

 

BAB IV   Pembahasan 

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil atau data yang didapat selama 

magang yaitu, Menganalisis Rasio Laporan Keuangan pada Koperasi Keluarga Besar 

Semen Padang (KKSP). 

BAB V   Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan kegiatan 

magang yang telah dilakukan. 


