
BAB I 
P ENDAHULUAN 

A. Alasan Pcmlllhan J'udul 

Menurut kitab Unclang-Unclang Hul-um Dagang (KUHD) pasal 6, sebap 

perusahaan batus men)11Sun catatan pembukuan baik laporan keuangan maupun 

kejadian-kejadian yang terdapat dalam perusahaan. Laporan keuangan 

menerangkllll seluk beluk yang terkoit pada masalah keuangan, misalnya neraca, 

jumal, laporan laba rugi clan sebagainya, sedangkan catatan keg1atan pemsahaan 

misalnya penawaran. penjualan pe�an surat dan sebagainya. 

Telah dipahami bahwa sellap perusabaan untuk mencari laba (profit 

motive). Dengan adanya laba kontinuitas perusahaan dapat dijamin dan 

pertumbuhannya dapat meningkat sesuai dengan yang dihampkan. Untuk 

mengetahui bahwa suatu pemsahaan 1tu mengalami kemajuan atau kemunduran, 

dapat diketahu1 dari kegiatan serta laporan keuangannya. Untuk menilai apakah 

operasi perusahaan 1ru efisien dan efektif <la.lam pengunaan sumber-sumber 

dananya, diperlukan analisis dan evaluasii terhadap kegiaton serta laporan 

keuangannya clan membandingkan dari satu tahuo' ke tahun yang lain. Salah satu 

c:ira untuk menganalisis laporan keuangan adalah deogan melakukan komperatif 

atau perbandingan dianura pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. 

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan adalah salah satu perusahalln 

yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan bongkar r,1uat di pclabuhan Belawan. 
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Hasil dari analisis keua.ngan tersebut dapat digunakan baik oleh pihak 

pemsaban itu sendiri maupun oleh pihak luar perusahaan seperti, perbank.an dalam 

upaya pengajuan k:redit, kantor pajak dalam menentukan besamya pajak yang alcan 

dibebankan pada perusahaan. Bagi pimpinan perusahaan basil analisis tersebut 

dipergunakan untuk membenkan pertanggung jawaban kepada pemilik modal 

atau pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada pimpinan 

perusabaan tersebut untuk mengelola pemsahaan. Selain itu analisis keuangan ini 

berguna untuk mengetahu1 pos1si keuangan pada priode yang lalu, sehingga 

ptmpinan dapat menyusun rencana kegiatan yang alcan dilaksanakan, mengambil 

keputusan dan menetapkan keb1Jaksanaan yang lebih baik untuk masa yang akan 

datang. 

Bagi pihak ektemal meliputi keditur, inv.:stor, bank, pemcrintah dalam 

hal ini instansi perpajo.kan, maka pihak-pihak yang berkepentingan clengan 

perusabaan dapal menentukan kcputusan, tindakan, serta kebijaksanaan yang 

bagaimana yang akan diputuskan. Oleh sebab 1ru pcrusahaan harus mampu 

memperlihatkan rentab1htas yang unggi aiau secara normal mem11tkl hkwidlta.s 

dan solvabilitas yang se1mbang. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis tertarik 

U{ �....... I'·""""·"(/>"') melJlhahasnYa da1am bentuk � yang diberi j udul : 

" ANALJSJS l.APORAN KEUANGAN PADA PT. (Pmm) P£1ADUHA1\J 

INDONESIA I CAB.ANG BEl.AWAN". 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




