
A. Alasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tujuan yang paling utama ingin dicapai suatu perusahaan adalah 

laba. Namun jika pencapaian laba tidak dapat dipenuhi maka 

kelangsungan h1dup perusahaan akan terancam. Efektivitas darl dana 

yang telah diinvestasikan didalam suatu perusahaan dapat dilihat dan 

hasil laporan keuangan perusahaan yang disusun setiap periode, yang 

berbentuk Neraca (mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal) dan 

laporan laba/rugl (yang mencerminkan hasil yang dicapai selama satu 

periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun). 

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak - p1hak yang 

berkepentingan, diantaranya : Pemerintah, Para Pemilik Saham, 

Manager, Kreditur, Karyawan dan lain - lain. Laporan keuangan yang 

diterima dijadikan dasar untuk menganalisa keadaan serta posisi 

keuangan perusahaan, dengan begitu Para Investor dapat mengambil 

langkah apakah tetap 1ngin menginvestasikan dana yang telah ada atau 

ingin rnenarik atau rnenambah dana pada perusahaan tersebut. 

Bagi pirnpinan perusahaan, analisis laporan keuangan adalah hal 

yang sangat penting untuk rnemperrnudah dalam pengambilan keputusan 

yang berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan, akan tetapi masih 
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banyak perusahaan yang belum mempergunakan laporan keuangan 1ni 

semaksimal mungk1n dalam pengamb1lan keputusan. Untuk mengambil 

langkah yang lebih ba1k agar perusahaan dapat semak1n maiu pada 

masa yang akan datang maka pimpinan perusahaan harus mengetahui 

bagaimana keadaan keuangan perusahaan sehingga dari laporan 

keuangan yang lalu 1a mampu mengambil keputusan yang tepat dan 

menyusun rencana dalam memperbaiki segala hat yang mas1h dianggap 

belum sempuma 

Dan ura1an d1atas penuhs meniadi tertank dan 1ng1n mengertahui 

lebih banyak lagi mengenai laporan keuangan in1 sehingga penuhs 

memilih judul · "ANALISIS RATIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II 

SUMATERA UTARA MEDAN" 

B. Perumusan Masalah 

Sebelum sampa1 pada tahap pembahasan yang leb1h laniut maka 

langkah yang d1lakukan adalah membuat rumusan masalah yang 

tujuannya adalah terarahnya penelitian yang akan d1l��llkan serta 

tercapamya sasaran yang telah d1tentukan. 

Masalah yang dapat d1rumuskan adalah Apakah p1mp1nan 

perusahaan dapat memanfaatkan analisis laporan keuangan perusahaan 

d1dalam mengambil keputusan ? 

- �- -

UNIVERSITAS MEDAN AREA




