
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam situasi seperti sekarang ini dimana perusahaan-perusahaan 

dituntut untuk dapat bekerja lebih efisien dan efektif maka dibutuhkan suatu 

kerja keras dari dalam perusahaan itu sendiri. Pernasalahan pokok yang hams 

dihadapi oleh perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Dengan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan maka secara 

umum dapat dikatakan bahwa perusahaan itu berjalan dengan lebih efisien dan 

efektif. Masalah yang dihadapi perusahaan tidak hanya berasal dari dalam 

perusahaan saja seperti masalah personalia, pemasaran, operasional dan 

keuangan. Akan tetapi juga berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Kondisi 

keuangan perusahaan pada saat sekarang ini dapat dikatakan sebagai masalah 

yang paling penting dalam suatu perusahaan. 

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat terbaca dalam laporan 

keuangannya. Laporan itu dapat b e m j u d  laporan laba-rugi dan juga laporan 

neraca. Dari kedua laporan itu peneliti lebih memfokuskan pada pertumbuhan 

modal kerja, perjualan dan juga pertumbuhan laba perusahaan. 

Ketiga ha1 tersebut sangat penting dalam kelanjutan operasional 

perusahaan. Modal kerja berguna untuk membiayai operasi perusahaan dari hari 

ke hari seperti misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku 

atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai, dan biaya-biaya 
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lainnya. Dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan diharapkan 

dapat kembali masuk dalam perusahaan dalam ja.ngka waktu pendek melalui 

hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Oleh karenanya dana 

yang didapat akan digunakan kembali untuk membiayai operasional perusahaan. 

Dengan demikian uang atau dana tersebut akan berputar secara terus menerus 

setiap periodenya sepanjang hidup perusahaan (Djanvanto, 1984,91). 

Dalam suatu perusahaan produksi, penjualan merupakan salah satu 

faktor penting dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat mengangkat penjualannya. Dengan penjualan yang terus 

meningkat diharapkan laba yang akan diperoleh juga ikut meningkat secara 

seimbang dengan kenaikan penjualan. 

Peningkatan laba yang diperoleh akan sangat besar manfaatnya bagi 

suatu perusahaan. Selain akan menambah keuntungan perusahaan, laba juga 

dapat diinvestasikan guna menambah modal perusahaan sehingga' perusahaan 

akan dapat lebih berkembang dan lebih stabil dalam operasionalnya. 

Laba merupakan sasaran utama bagi suatu perusahaan yang belum go 

public, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan 

jasa. Perolehan laba yang relatif besar oleh perusahaan maka akan dapat 

digunakannya untuk perluasan usaha. 

Seiring dengan tingkat pertumbuhan modal kerja; penjualan dan laba 

perusahaan yang baik maka dapat diperoleh manfaat seperti yang telah diuraikan 

di atas yaitu kelancaran operasional perusahaan, peningkatan laba perusahaan, 

dan penggunaan kelebihan laba untuk investasi. Sebaliknya bila pertumbuhannya 
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kurang baik maka manfaat tersebut tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu peneliti 

ingin melihat tingkat pertumbuhan itu dalam suatu kasus tertentu yang terdapat 

dalam suatu perusahaan. 

Untuk lebih dapat mempermudah dalam penelitian tentang 

pertumbuhan, peneliti menggunakan analisis trend. Analisis trend adalah analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang mencakup beberapa periode tahun 

buku. Dalam menganalisis laporan keuangan biasanya digunakan ratio-ratio 

keuangan yang telah kita kenal, diantaranya adalah liquidity ratio, activity ratio, 

leverage ratio, profitability ratio, dan rentability ratio. Ratio-ratio keuangan 

tersebut kemudian diperbandingkan dengan rasio industri pada umumnya, tetapi 

pada penelitian kali ini peneliti mengukur kinerja perusahaan dengan 

menggunakan analisis trend dan analisis ratio keuangan periode yang lalu dan 

kemudian digunakan untuk memprediksi periode yang akan datang (2001). Hal 

ini dilakukan karena PT. Persada Jati Lancar memiliki karakteristik yang 

berbeda, yaitu penetapan harga produk didasarkan pada disain pintu yang 

diinginkan oleh konsumen, karakteristik yang kedua adalah PT. Persada Jati 

Lancar hanya memproduksi pintu. Dari karakteristik yang berbeda tersebut maka 

penelitian kali ini tidak dapat menggunakan analisis keuangan yang standar yaitu 

memperbandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis 

dalam industri yang sama, karena akan mengalami kesulitan dalam 

menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh. 
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Guna mendapatkan tingkat pertumbuhan yang baik dibutuhkan kinerja 

perusahaan yang baik pula. Kinerja perusahaan akan sangat menentukan sekali 

berhasil tidaknya tujuan perusahaan tersebut. 

PT. Persada Jati Lancar, Cileungsi sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang hrniture dapat dimungkinkan menghadapi masalah keuangan. Dengan 

adanya masalah-masalah keuangan tersebut PT. Persada Jati Lancar juga hams 

mengambil suatu keputusan tentang kondisi keuangannya. Oleh karena itu 

sangatlah penting apabila sebelum mengambil keputusan mengenai masalah 

keuangannya, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan, 

perusahaan perlu mengetahui tingkat pertumbuhan dari laporan keuangannya. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka judul geladikarya 

yang peneliti pilih adalah " Analisis Kinerja Perusahaan dilihat dari Tingkat 

Pertumbuhan atau Trend Modal Kerja, Penjualan, dan Laba  Pernsahaan " 

(Studi Kasus PT. Persada Jati  Lancar, Cileungsi). 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang dapat diketengahkan adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari tingkat pertumbuhan atau trend 

modal kerja, penjualan dan laba perusahaan pada periode 1996-2000. 

b. Estimasi pertumbuhan untuk periode tahun 2001 pada PT. Persada Jati 

Lancar. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah 

seperti di atas, maka tujuan geladikarya ini adalah : 

a. Menganalisis perkembangan modal kerja, penjualan dan laba 

perusahaan. 

b. Mengestimasi pertumbuhan dan perkembangan modal kerja, 

penjualan, dan laba PT. Persada Jati Lancar pada periode 2001. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat analisis kinerja yang dilakukan di PT. Persada Jati Lancar 

selama geladikarya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi PT. Persada Jati Lancar adalah penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan guna 

meningkatkan kinerja perusahaan dibidang keuangan. 

2. Manfaat bagi peneliti, geladikarya ini merupakan sarana untuk 

mengaplikasikan konsep teoritis yang diterima selama perkuliahan dan juga 

sekaligus untuk mengasah ketajaman peneliti di bidang manajemen 

keuangan. 

3. Bagi Magister Manajemen Agribisnis IPB sendiri manfaat yang diperoleh 

dari kegiatan geladikarya ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan atau 

kerjasama dengan PT. Persada Jati Lancar yang diharapkan kerjasama ini 

akan terus berjalan dan saling menguntungkan antara kedua belah . 
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1.5. Ruang Lingkup dan Pernbatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada analisis laporan 

keuangan yang lebih difokuskan pada analisis pertumbuhan atau trend ratio-ratio 

keuangan perusahaan pada periode tahun 1996 sampai periode tahun 2000 serta 

mengestimasi pertumbuhan itu untuk periode selanjutnya. 
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