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BAB I 

PENDATrULUAN 

Dalam menjalankan kegintan usahanya. perusahaan membuat laporan· 

laporan untuk mengetahui kondisi serta perkembangan pcn1sahaan. �lah 

�atunya adalah dalam bentuk laporan-laporan keuangan (financial swtemelll) 

�ang didalamnya terdap;u informasi-informasi mengenai IJnerja peru.�haan 

dalam aspek keuangan. lnfonnasi dalam benru laporan keuangan ini 

merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan dan pihank-pihak yang 

kompcten lainya serta dapat dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan· 

pertimbangan serta kepul�n·keputu�n yang akan diambil sehubungan 

dcngan kegiatan perusahaan. Oisamping itu. dari laporan keuangan dapat 

diketahui bagaimana kinerja perusahaan dimasa lalu. terutama kinjerja 

pcrusahaan dalam mengelola aspek linansialn)a serta memperkirakan kinerja 

perusahaan dimasa }Bng akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat 

mcrencanakan langkah·langkah yang akan ditempuh untuk mempcrbaiki 

kincrjnnya agar menjadi lebih baik dimasa rnendatnng. 

Rencana keuangan dapat dis.'\iiknn dabm berbagai bentuk, tcwpi sctlnp 

rcncnna keuangan yang bail.. harus dikaitkon dengan kck.uatan dan kelemuhan 

perusahaan pada saat ini Kei..'Uatan peru�ahaan harus dipahami jika hendak 

dimanfantkan dcngan tepat dan kclemahan perusahaan harus dikenali jika 

hendak dilakukan tindakan perbaikan, dan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh pihak yang berkepcntingan. 
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Untuk merenacakan kebijakan-kebijal\an yang akan dila�usanakan 

perusahaan, langkah penruna yang dapat di tcmpuh adalah mcnganalisis rasio 

keuangan peru�thaan untuk melihat kondisi kcuangan perusahaan, sebab 

dengan anal isi� rasio dapat diketahui baik buruknya keadaan a tau po)isi 

keuangan StlBtu perusahaan. untuk $elnnjutn)a pihak perusahaan dapat 

melakukan nntisipnsi yang diperlukan dolum melaksanakan kegintan usaha 

berdasarkan hasil anal isis rasio tersebut. 

Keuangan L>aerah ) ang disus11n dan disajikan harus se�uai dengan 

Peraturan Pemerintah l\o. 24 tahun 2005 tentang Sandar Akumansi 

Pemerintahan. 

Untuk menyiapkan Transparan�i dan Akuntabilitas Laporan Keuangan 

mal<a diperlukan analisis Laporan Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui 

prestasti )ang dicapai, posisi dan keadaan keuangan dacrah. diagnosis. 

proyeksi kcdcpM. dnn evaluasi kinerja tahun lalu. Dengan mcngctahui analisa 

data keuangan dari tahun-tahun lalu dan t�hun ini akan terlihat kelcmahan dan 

keberhasilan yang tclah dicap<ti dari instansi pcmcrintah. 

Hal ini bergunn untuk perbaikan pen)usunan rcncana atau l.ebijakan 

yang akan dilakul.an dimasa )ang akan datang. Derdasarkan umian )ang telah 

dijelaskan diatn:. maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul 

'·Analisa Lapomn Keuangan Dan renggunaannya Dalam l'engombilan 

Keputusan Pada Sahli Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunika�i L>an 

lnfonnatika Medon''. 
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