
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja keuangan merupakan usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik 

perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat 

dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan.. 

Laporan keuangan merupakan alat dalam memperoleh informasi sehubungan 

dengan kondisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Dengan 

dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan sangat 

bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui keadaan dan perkembangan finansial 

dari perusahaan yang bersangkutan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan 

oleh manajemen perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan yang akan disusun oleh suatu perusahaan di Indonesia harus 

mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan ETAP. 

Analisis terhadap laporan keuangan menggunakan metode analisis untuk 

menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan, 

sehingga diketahui perubahan-perubahan masing-masing pos apabila 

dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang dapat 

menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja 

perusahaan pada PT. Dharma Prima Ban penulis menggunakan metode analisis 

rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, 

laporan laba rugi, dan laporan arus kas periode 2015, 2016, dan 2017. Dengan 

laporan neraca dan laporan laba rugi, penulis dapat mengetahui tingkat rasio 

likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas serta dapat menilai kinerja dari suatu 

perusahaan, sedangkan dengan laporan arus kas dapat lebih akurat dalam 

memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, 

hasil dari analisis rasio dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk 



 

menilai kinerja keuangan perusahaan.  

Kerja Praktik (KP) /Apprentice merupakan matakuliah dengan jumlah 4 sks yang 

wajib dilaksanakan oleh mahasiswa (S1) yang telah memenuhi beberapa mata 

kuliah bersyarat dan telah menyelsaikan jumlah SKS yang ditentukan oleh Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya. Saat ini Kerja Praktik (KP) /Apprentice 

merupakan hal yang wajib dikarenakan bagian dari kurikulum pendidikan dan 

kompetensi perguruan tinggi.  Kerja Praktik (KP) /Apprentice memiliki tujuan 

untuk dapat menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dimana 

nantinya mahasiswa akan mulai mengenal dan memahami dunia kerja yang 

sesungguhnya, mahasiswa akan dilatih dalam menjalankan berbagai macam hak 

dan kewajibannya didalam perusahaan, serta berusaha untuk dapat beradaptasi 

dengan berbagai macam tugas, peraturan, dan lingkungan kerja.  

Mahasiswa juga memiliki tugas untuk mencari permasalahan yang ada didalam 

perusahaan, dimana mahasiswa melaksanakan Kerja Praktik (KP)/Apprentice dan 

merancang program-program untuk dapat menyelesaikan permasalahan didalam 

perusahaan tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswa 

didalam menjalankan pendidikannya, serta menerapkannya didalam melaksanakan 

kegiatan Kerja Praktik (KP)/Apprentice. Matakuliah Kerja Praktik (KP) / 

Apprentice yang merupakan program dari Insitut Infromatika dan Bisnis 

Darmajaya, merupakan salah satu upaya untuk dapat menghasilkan hubungan 

timbal balik antara dunia usaha sebagai penyedia lapangan pekerjaan dengan 

dunia pendidikan sebagai wadah tenaga kerja yang berkualitas, sekaligus upaya 

agar mahasiswa mampu beradaptasi lebih awal untuk dapat memasuki dunia kerja 

sesungguhnya nanti. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan PT. Dharma Prima Ban’. 

. 

1.1 Ruang Lingkup/Batasan Kerja Praktek 

Agar pembahasan kerja praktek dapat secara maksimal dan dibahas sesuai dengan 

objek dan permasalahan yang ada maka dibuat beberapa ruang lingkup/batasan 

kerja praktek, adapun ruang lingkup/batasan kerja praktek yang akan dibahas 

dalam laporan kerja praktek ini adalah : 



 

1. Lokasi kerja Praktek yang dilaksanakan di PT. DHARMA PRIMA BAN. 

2. Waktu Kerja Praktek yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 

20 September 2019. 

3. Penelitian ini hanya akan membahas untuk mengetahui kinerja perusahaan 

pada PT DHARMA PRIMA BAN  dilihat dari Current Ratio (CR), Debt 

to Equity (DER), dan Return On Assets (ROA).  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1 .3.1 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan pada PT. 

Dharma Prima Ban dilihat dari Current Ratio (CR), Debt to Equity (DER), dan 

Return On Assets (ROA). 

1.3.2 Manfaat 

a. Bagi Perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi 

yang bermanfaat bagi PT. Dharma Prima Ban khususnya dalam analisis 

keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. 

b. Bagi Mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta 

informasi tentang analisis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan serta 

menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktek dilaksanakan di PT. Dharma Prima Ban, Jalan 

Pangeran Diponegoro Lk.I RT.002, Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar 

Lampung. Waktu pelaksanaan Kerja Praktek selama 1 bulan dimulai pada tanggal 

20 Agustus 2019 hingga 20 September 2019. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan Laporan Kerja 

Praktek ini, maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca menelusuri dan memahami isi Laporan Kerja Praktek 

antara lain sebagai berikut : 



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang 

lingkup/batasan Kerja Praktek yang membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat, 

tempat dan waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan bab. 

BAB II  TEMPAT KERJA PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah berdirnya perusahaan, visi dan misi 

perusahaan /organisasi, bidang usaha /kegiatan utama organisasi, lokasi organisasi 

tempat Kerja Praktek, struktur organisasi dan uraian tanggung jawab setiap bagian 

/unit organisasi tersebut. 

BAB III PERMASLAHAN ORGANISASI 

Pada bab ini penulis menguraikan permasalahan organisasi, metode analisis yang 

digunakan untuk memperoleh hasil analisis mengenai kinerja keuangan 

perusahaan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan 

teori yang relevan dan pembahasaan hasil analisis kinerja keuangan.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat kesimpulan yang menjelaskan masalah dan solusi yang 

diperoleh serta berisi saran - saran yang perlu diperhatikan berdasarkan hal-hal 

yang ditemukan sebagai saran pengembangan atau kondisi yang harus dipenuhi 

untuk dapat di implementasikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


