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BAB 1 

PENDAIJULUAN 

Laporan keuangan merupakan sarana utama informasi keuangan yang 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan 

pcrusahaan, pernegang saham, kredilur dan pemerintah. 

Bagi pimpinan pcrusahaan, laporan keuangan diperlukan untuk 

mengetahui sejauhmana basil dari kcbijaksanaan yang telah dilakukan pada rnasa 

lalu dan sekal igus sebagai pcdoman dimasa yang akan datang. Bagi pem.:gang 

saharn, laporan keuangan diperlukan untuk mcngctahui apakah dana yang mereka 

investasikan sudah dikelola secara profesional, sehingga mereka dapat 

memperkirakan dividen yang akan diterima. Ba&>i kreditur , laporan keuangan 

diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan tcrsebut melunas1 

kewajibannya serta kernampuan perusahaan menghasilkan laba. Bagi 

pemerintah, laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui dan menetapkan 

beberapa berapa besar pajak yang harus dibayar kepada negara. 

Sehubungan dengan pihak-pihak terkait diatas, sebelurn mereka 

mengambil suatu kesimpulan atau kesimpulan tcrlcbih dahulu melakukan suatu 

analisis terhadap laporan keuangan, agar mereka pihak-pihak terkait dapat 

mengetahui sejauhmana likuiditas. solvabilitas dan rentabilitas dari pcrusahaan 

nu. sehmgga keputusan yang akan diambil ridak keliru. 
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Berdasarkan hasll sum:� pendahuluan maka penuhs dapat meny tmpulkan 

bahwa perusahaan yang penulis tclitt adalah perusahaan yang bergcrak dtbidang 

Ja53 umum pelabuhan, yang mana kcgiatannya mcliputi o pusat pclayanan kapal, 

pusat pclayanan barang, pusat pclayanan pcn!,'llsahaan alat, pusar pclayanan 

persewaan alar, pusat pelayanan bongkar muat, pusat pelayanan terminal peti 

kemas, pusat pelayanan pcngusahaan TBAL, pusal pclayanan pclsusldersus. 

pusat pelayanan kerjasama usaha, pusat pclayanan umt keseharan, pusat 

pclayanan usaha galangan kapal dan lamnya. Walaupun fungsmya merupakan 

fungsi sosial pihak manaJemcn harus memikirkan bagaimana pcrkcmbangan 

pcrusahaannya kedepan dcngan mclihal para pesaing yang merupakan perusahan 

yang sejenis baik yang ada di luar negeri dan khususnya kompetitor dari negara 

teranggao 

Melihat pentingnya peranan anahsis laporan keuangan dalam membantu 

manaJemen untuk mcnetapkan kebtJakan dalam pengambtlan kepurusan, maka 

penulis merasa tcrtank unruk mcmbahas lebih lanjut dengan memtlih judul 

-A�ALISIS LAPORAN KEUANGAN DAI..A.'l PEJ\GAMBILA� 

KEPUTUSAN KEUANGAN OLEll MANAJEMEN PADA PT. (PERSERO) 

PELABUlL\."'lNDONESIA I MEDAN". 

B. Perumusan l\tasalah 

Berdasarkan paparan pada alasan pemilihan judul dtatas mala pcnulis 

merumuskan masalah sebagni benkut 0 "Bagnimana PT (Persero) Pclabuhan 
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