
A. Alasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan suaru Perusahaan dapat dikctahui clari kondisi keuangan 

perusahaan dan kondisi keuangan tersebut akan dapat diketahui clari laporan 

kcuangan perusahaan yang bcrsangkutan yang terdiri clari Ncraca, Laporan 

Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Arus Kas. Pada mulanya laporan 

keuangan bagi perusahaan banya sebagai alat penguji clari pekerjaan bagian 

pembukuan, akan tetapi selanjutnya laporan kcuangan juga scbagai dasar 

untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan sehingga dengan 

basil analisa pihak-pihak yang bcrkepentmgan dapal mcmbuat suatu 

kcputusan yang berguna. 

Pcmilik perusahaan dapat memerlukan laporan keuangan perusahaan 

karena dalam laporan keuangan ia dapat menilai sukses atau tidaknya 

manajer dalarn memimpin perusahaan dan kesuksesan terscbut biasanya 

diulrur dengan laba yang diperoleh perusahaan. Pimpinan mengetabui posisi 

keuangan perusahaan pada periode yang lalu guna dapat menyu.crun rencana 

yang lebih baik dimasa yang akan datang memperbaiki struktur pengawasan 

<>ena menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat puJa. Para 

investor, bankers maupun para kreditur sangat memerlukan laporan 

t.:euangan perusabaan tempat mcreka menanamkan modalnya karena ingin 
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mengetahui prospck kcuntungan dimasa yang akan datang. Perkembangan 

perusahaan, jaminan investasi, kondisi kerja clan kondisi keuangan jangka 

pendek. Para kreditur clan bankers sebelum mengambil keputusan untuk 

memberikan atau menolak permintaan kredit, perlu mengetahui lebih dahulu 

posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu pihak 

Pemerintah sangac berkepennngan dengan laporan keuangan perusahaan 

guna menentukan besamya pajak yang terutang yang harus disetor 

perusahaan pada Pemerintah juga sangat diperlukan oleh biro statistik, dinas 

perindustrian, dinas perdagangan clan depanemen tenaga kerja. Dengan 

demikian melalui laporan keuangan dapat dinilai kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya da!am jangka pendek, struktur 

modal pcrusahaan, distribus1 aktivanya, keefelctifan penggunaan aktivanya, 

jumlah basil usaha, pendapatan yang telah dicapai, beban tetap yang harus 

d ibayar serta nilai tiap-tiap lcmbar saham yang bersangkutan. 

Pada umumnya neraca 1tu menunjukkan jumlah aktiva hutang clan modal 

suatu perusahaan pada waktu 1ertentu, sedangkan perhitungan rugi laba 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai sena biaya-biaya perusahaan 

yang terjadi selama periode tertentu. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah 

betapa pentingnya laporan keuangan yang diouat oleh pimpinan perusahaan 

dan karena itulah Penulis tertarik untuk membuat judul dalam skripsi ini 

berjudul : "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat PengambiJan 
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