
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalab 

Keberadaan suatu pcrusahaan tidak terlepas dari proses pcncatatan 

alruntansi. secara pcriodik perusahaan sclalu mengeluarkan laporan l..euangan 

yang dikeljakan oleh bagian akunting dan diberil.ao k.epada pihal..-pihak yang 

berkepentiogan. antara lain para investor. pemilil. perusahaan. kreditur. 

pemerintah dan pihal. manajemen sendiri. sclanjumya pihak-pihak ten.ebut akan 

melakukan peogolahan data dengan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah pcrusahaan telah mencapai standar l.inerja yang 

dipersyaratkan atau belum. Umumnya alat yang digunakllll untuk mengulrur 

standar pencapaian kinerja perusahaan adalah rasio l.euaogan. tcntu saja rasio 

l.euaogan yang digunak.an sesuai deogao kebutuhan masing-masing pihak 

tersebut. 

Ditinjau dari sudut pandang manajemen. laporan keuangan merupakan 

media bagi mereka untuk mengkomunikasikan kincrja keuangan perusahaan yang 

dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan ditinjau dari 

sudut pandang pemakai, informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan untuk 

mengambiJ keputusan yang rasional dalam praktik bisnis yang sehat. Laporan 

keuangan )ang dipublikasikan menginterprestaSikan ioformasi akuntansi yang 

relevan dengan tujuan dan l.epentingao pernakain}a. salah satu teknik terscbut 

yang dipublikasikan dalnm praktil. bisnis adalah aoalisis rasio keuangan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

Analisis rasio �euangan mcrupakan inStrumeo analisis pre�tasi pcrusahaao 

yang mcojclaskan berbagai hubungan dan iodikator kcuangan yang dirujukan 

untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi opcrasi di 

masa lalu dan membantu mcnggambarkan pola perubahan (trend) lcrsebut untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan pcluang yang melckal pada pcrusahaan yang 

bersangkutan. 

Penilaian kinerja pcrusahaan terdiri atas tiga aspck. )'aitu aspcl. keuangan. 

aspek opcrasional dan ospek administrasi. DaJam skripsi ini pcnulis han:ra 

membahas mengenai pcnilaian kinerja perusahaan pada aspck keuangan. Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator yang di�ai oleh 

pcrusahaan yaitu informasi akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan, untuk 

mengevaluasi laporan keuangan yang menggambarkan l..ondisi keuangan 

perusahaan ini tckni� yang digunakan oleh perusahaan adalah teknil. analisis rasio 

J..euangan. Analisis rasio kcuangan ini sangat pcrlu dilal.ukan olch perusahaao 

karena dengan melakul..an analisis ioi al.an dapat diketahui bagaimana kondisi 

keuangan perusahaan yang sebenamya. Hasil dari analisis rasio inilah kemudian 

dijadil..an sebagai pedoman bagi pcrusahaan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan dan untuk pcngambilan keputusan bagi manajemen sena tindakan dan 

kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Hotel lbuoda Medon merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa. 

Adapun kcgiatan yang dilal.ukan perusahaan ini antara lai n mcnjalankan usaha 

dalam bidang kamar tidur dari jenis standar sampai delu.\e, restaurant, laundry, 
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