
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Alasao Pemilibao Judul 

Sctiap pcrusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu dihadapkan pada 

altcmatif pcmbuatan keputusan, salah satu keputusan tersebut menyangkut 

tentang pcnilaian posisi dan kinclja keuangan pcrusahaan. Oleb sebab itu untuk 

dapat mengambil keputusan yang tepal maka manajemen harus memiliki 

serangkaian infonnasi akuntansi yang tersedia, baik infonnasi akuntansi keuangan 

maupun non keuangan. 

lnfonnasi akuntansi yairu infonnasi teotang kekayaan. pcnghasilan dan 

kejadian - kejadiao ekonomi yang mempcngaruhi kckayaan dan penghasilan 

perusahaan. Infonnasi akuntansi keuaogan berp.:ran scbagai alat untuk mcnilai 

posisi dan kinelja keuangan pcruSllhaan. Posisi dan kinelja tersebut sudah harus 

dikctahui oleh maoajemen setiap akhir periode akuntansi. 

Penilaian posisi dan kinelja keuangan pcmsahaan dcngan menggunakan 

infonnasi akuntansi keuangan merupakao salah satu bagian dari aktivitas 

pcrusahaan yang memberikan infom1asi secara kuantitatif mengenai keadaan 

pcrusahaao. Bagi manajemen, penilaian kinerja tersebut merupakan salab satu alat 

ukur terhadap pcngelolaao perusahaan selama satu periode akuntansi, dan juga 
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dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menganalisa bagaimana cara 

menggunakan infonnasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, juga berguna 

bagi perusahaan dalam rangka pengembangan perusahaan itu sendiri. 

lnfonnasi akuntansi keuangan khususnya dalam pcnilaian posisi dan 

kinerja keuangan perusahaan menyajikan laporan yang dapat digunakan bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi pada perusahaan. 

Menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu akti vitas dalam 

manajemen berupa melakukan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk 

menyelesaikan persoalan-per:soalan yang bertentangan dan keragu-raguan dalam 

proses penyelenggaraan usaha bersarna 

Penulis memilih PT Sucofindo Medan sebagai objek penelitian karena 

perusahaan ini dapat dijangkau oleh penulis dan eukup besar serta layak menjadi 

o�jek penelitian. Dari uraian di atas jelaslah bahwa penilaian posisi dan kinerja 

keuangan perusahaan merupakan faktor yang domioan dalam suatu perusahaan 

sehlngga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya 

dalam bentuk skripsi dengan judul; 

" Peranan Informasi Akuntansi Dalam Menilai Kinerja Keuangan 

Perusabaan Pada PT. Sucofindo Medan "· 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. Sucofindo 

Medan menunjukkan adanya masalah yang dihadapi yaitu: "Apakah perusahaan 
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