BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk memaparkan perkembangan keuangan suatu perusahaan sangatlah
perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan
dapat diketahui melalui laporan keuangannya. Secara umum ada tiga bentuk
laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu
Neraca,Laporan Laba Rugi dan Laporan Aliran Kas. Dengan menggunakan neraca
keuangan perusahaan dapat diperoleh gambaran suatu posisi keuangan perusahaan
pada periode tertentu, yang meliputi aset (sumber daya atau resources) perusahaan
dan klaim atas aset tersebut (meliputi utang dan saham sendiri). Sedangkan
dengan menggunakan laporan laba rugi dapat memberikan gambaran tentang
keuntungan yang diperoleh perusahaan di setiap tahunnya. Laporan keuangan
perusahaan biasanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau meniai
posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan hasil dari analisis
tersebut pihak-pihak yang terkait dapat mengambil keputusan dan mengadakan
evaluasi keseluruhan mengenai kinerja perusahaan tersebut.
Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan analisis perbandingan
common size dan rasio likuiditas. Data keuangan akan lebih berarti bagi pihakpihak yang berkepentingan apabila data tersebut dibandingkan untuk dua periode
atau lebih, dan analisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang
mendukung keputusan yang akan diambil (Munawir 2007,p.30). Dengan
menggunakan analisis common size dapat memberikan gambaran tentang akunakun dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan
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pada perusahan. Serta dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara
laporan keuangan tahun 2013 dengan tahun 2014 pada PT Unilever Indonesia
Tbk. Selain itu dengan menggunakan analisis rasio likuiditas dapat diperoleh
gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau
membayar hutang jangka pendeknya. Jika perusahaan mampu memenuhi
kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Serta
sebaliknya, bila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban hutang jangka
pendeknya maka perusahaan dinilai tidak likuid.
Berdasarkan latar belakang diatas muncul ketertarikan untuk melakukan studi
penelitian dengan judul “Analisis Common Size dan Rasio Likuiditas pada
Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2013-2014”.

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam studi adalah :
a. Berapa hasil Common Size PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2013-2014?
b. Bagaimana analisis rasio keuangan berdasarkan rasio likuiditas pada
Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan studi adalah :
a. Untuk menghitung Common Size pada laporan keuangan PT Unilever
Indonesia Tbk.
b. Untuk hasil analisis laporan keuangan statis pada laba rugi PT. Unilever
Indonesia Tbk setiap tahunnya dalam presentase
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c. Untuk mengetahui rasio keuangan berdasarkan rasio likuiditas pada
Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk.

1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penelitian penulisan laporan tugas akhir ini adalah :
a. Bagi penulis
Sebagai sarana menerapkan ilmu keuangan yang telah dipelajari dan
diperoleh selama perkuliahan serta memenuhi persyaratan dalam mencapai
gelar Ahli Madya sekaligus menyelesaikan pendidikan di Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
b. Bagi pembaca
Dapat dijadikan sebagai literatur dan sebagai bahan refrensi dalam
melakukan penelitian di masa mendatang.
c. Bagi perusahaan
Dapat

menjadi

evaluasi

perusahaan untuk

meningkatkan kinerja

perusahaan di masa mendatang.

1.5 Kerangka Penulisan
Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan kerangka penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN
Bab ini membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian, landasan
teori. Di bab ini juga mebahas kajian-kajian sebelumnya dan metodologi
penulisan yang dipakai.
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas tentang hasil dari analisis mengenai topik tugas akhir yang
diambil termasuk didalamnya berisi hasil analisis dan pembahasan mengenai
hasil yang didapatkan.
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab terakhir ini yang akan disajikan ialah tentang kesimpulan yang
dapat diambil pada pembahasan bab sebelumnya, serta saran yang
disampaikan oleh penulis.
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