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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan 

berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat 

dalam transfer uang, di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah 

Sundjaja & Barlian (2003;42). Keuangan berhubungan dengan analisis 

keuangan, perencanaan keuangan, dan investasi. Keuangan berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi baik yang bersifat 

keuangan maupun non keuangan, umum maupun pribadi, besar atau kecil, 

mencari laba atau tidak mencari laba. 

Laba merupakan selisih positif antara pendapatan dalam suatu periode 

dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. Chariri dan Ghoziali 

(2007) dalam Widhi (2011) mengungkapkan pengertian laba yang di anut 

oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan 

selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Tujuan perusahaan yang pertama 

adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-

besarnya. Dalam setiap periode, sebuah perusahaan dapat memperoleh 

peningkatan atau penurunan laba.  

Peningkatan dan penurunan laba dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya laba 

adalah tingkat aktivitas finansial perusahaan.  Aktivitas finansial/Manajemen 
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keuangan perusahaan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya 

yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha 

untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Riyanto (2001). 

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas 

penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan aktiva. 

Perusahaan kecil yang dalam operasionalnya lebih menitik beratkan 

pada kemampuan sumber daya manusia harus dapat menyesuaikan segala 

output yang dihasilkannya dengan selera konsumen. Dalam hal ini 

perusahaan kecil harus memiliki akses yang cukup terhadap pasar dan 

kemampuan inovasi produk, guna meningkatkan daya saingnya dalam 

menghadapi globalisasi. Secara umum, keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya seringkali di dasarkan pada tingkat laba yang 

diperoleh. Akan tetapi, laba yang besar belum tentu menjadi ukuran bahwa 

perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien.  

Tingkat efisiensi baru diketahui dengan cara membandingkan laba 

yang di dapat dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut 

atau sering disebut profitabilitas. Namun demikian tidak menutup 

kemungkinan jumlah dan nilainya berkurang disebabkan oleh aktivitas 

perusahaan yang kurang baik atau kondisi lain yang kurang menguntungkan. 

Perusahaan di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, tentu saja 

membutuhkan suatu rasio pengukur yang mampu merefleksikan tingkat 

efisiensi kinerja perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas dan rasio aktivitas untuk mengukur tingkat  
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efisiensi kinerja suatu perusahaan terkait.  

Hampton (1980:110) Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi 

aktivitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya marjin laba, 

marjin laba kotor, perputaran aktiva, imbalan hasil dari investasi (Return on 

investment), dan rentabilitas modal sendiri (Return on equity). Sedangkan 

rasio aktivitas, bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam 

mengoperasikan dana. Jumingan (2017:122).  Hal ini dikarenakan Rasio 

Aktivitas ini akan berjalan seiring dengan Rasio Profitabilitas. Ketika sebuah 

perusahaan lebih efisien dengan sumber dayanya, maka perusahaan tersebut 

akan cenderung menjadi perusahaan yang menguntungkan atau perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang tinggi. 

CV. IDEA adalah salah satu perusahaan swasta di Kota Kupang yang 

bergerak di bidang jasa. Kegiatan operasional perusahaan ini adalah 

melakukan usaha percetakan dan penjilidan yang terdiri dari formulir-

formulir kantor, buku-buku, kartu undangan, poster, skripsi, thesis, dan lain-

lain sesuai dengan pesanan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 

16 November 1991, yang beralokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang 

TDM III Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kupang. Adapun tujuan 

yang ingin di capai oleh CV Idea Kupang dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya adalah ingin memperoleh keuntungan atau laba disamping ingin 

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dengan menyediakan percetakan 

dan penjilidan yang berkualitas dan baik. 

Berikut ini akan ditampilkan data perkembangan aktivitas finansial 

dan biaya pada CV. IDEA Kupang dari tahun 2013-2017 sebagaimana yang  
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tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Tingkat aktivitas finansial Pada CV IDEA di Kupang  

Pada Tahun 2013 – 2017 
 

No Keterangan 
2013 

(Rp) 

2014 

(Rp) 

2015 

(Rp) 

2016 

(Rp) 

2017 

(Rp) 

1 Aktiva 800.544.752 845.371.738 873.458.089 934.663.119 978.440.566 

2 Piutang 415.406.376 286.228.503 189.443.478 240.305.420 176.674.000 

3 Persediaan 19.780.000 12.325.000 2.255.000 3.275.000 27.826.000 

4 Aktiva tetap 60.865.637 69.110.392 52.568.742 42.414.175 31.006.383 

5 Penjualan 198.084.543 208.575.272 560.622.633 344.776.091 621.420.900 

6 HPP 140.362.912 141.375.437 326.516.645 244.051.967 397.418.792 

7 Biaya bahan baku 23.504.800 26.388.500 77.890.000 40.000.000 198.386.000 

8 
Biaya tenaga kerja 

langsung 
57.799.500 70.906.500 102.145.500 130.782.500 170.984.500 

9 
Biaya bahan 

penolong 
2.900.500 4.193.057 40.805.500 9.558.000 39.190.500 

10 
Biaya tenaga tak 

langsung 
18.757.500 21.750.000    

11 
Biaya jasa pihak ke 

tiga 

2.000.000 

 
2.100.000 47.140.000 25.000.000 11.646.000 

12 Biaya listrik 2.207.800 4.481.643 9.962.600 6.514.800 9.248.500 

13 
Biaya pemeliharaan 

mesin/peralatan 
2.779.500 3.847.500 15.850.000 9.512.500 21.112.000 

14 
Biaya penyusutan 

mesin/perlatan 
17.195.246 8.624.737 4.781.545 15.208.333 7.604.167 

15 
Biaya penyusutan 

Ivent. Produksi 
1.218.066 112.500 212.500 3.120.834 4.798.125 

16 
Total biaya 

produksi 
128.362.912 142.404.437 298.787.645 239.696.967 462.969.792 

17 Laba 30.181.644 27.417.291 87.650.536 30.522.831 79.691.947 

 Sumber : Laporan keuangan CV Idea, diolah sendiri, 2019 

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat Tingkat aktivitas dan Laba pada 

CV. IDEA Kupang yang terjadi selama 5 tahun dari tahun 2013-2017. Pada 

tabel aktiva mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017. Pada tabel piutang 

mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar Rp. 286.228.503, dan menurun 

tahun 2015 sebesar Rp. 189.443.478. Pada tabel persediaan menurun di tahun 

2015 sebesar Rp. 2.255.000 dan meningkat di tahun 2017 sebesar Rp. 

27.826.000. Pada tabel aktiva tetap meningkat di tahun 2014 sebesar Rp. 
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69.110.392, dan menurun di tahun 2017 sebesar Rp. 31.006.383. Pada tabel 

penjualan meningkat di tahun 2015 sebesar Rp. 560.622.633, dan menurun di 

tahun 2016 sebesar Rp. 344.776.091. Pada tabel Harga pokok penjualan 

meningkat di tahun 2014 sebesar Rp. 141.375.437, dan menurun di tahun 

2016 sebesar Rp. 244.051.967. sedangkan keseluruhan biaya produksi yang 

dikaluarkan perusahaan menurun di tahun 2016 sebesar Rp. 239.696.967 dan 

meningkat di tahun 2017 sebesar Rp. 462.969.792. Dengan meningkat dan 

menurunnya biaya dapat berdampak pada peningkatan laba dan penurunan 

laba. Di lihat pada tabel di atas, meskipun biaya yang di keluarkan sedikit 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 239.696.967 tapi laba yang di hasilkan menurun 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp.  30.522.831 dan pada  tahun 2017 biaya 

produksi meningkat sebesar Rp. 462.969.792 diikuti oleh laba yang 

meningkat sebesar Rp. 79.691.947.  

Dari fenomena di atas mendorong peneliti untuk mengangkat CV. 

IDEA Kupang sebagai lokasi penelitian, peneliti terdorong untuk mengetahui 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini 

akan dilakukan untuk melihat bagaimana aktivitas finansial dalam 

menghasilkan profitabilitas yang terjadi pada CV. IDEA Kupang dengan 

judul: "Analisis Aktivitas Finansial Dalam Menghasilkan Profitabilitas 

pada CV. IDEA di Kupang.” 

B. Perumusan masalah  

Bedasarkan latar belakang  masalah di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Aktivitas Finansial 

Dalam Menghasilkan Profitabilitas pada CV. Idea Kupang? 
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C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Aktivitas 

Finansial Dalam Menghasilkan Profitabilitas pada CV. IDEA di Kupang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi kalangan akademisi, sebagai bahan referensi guna penelitian 

selanjutnya yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut 

mengenai Aktivitas finansial perusahaan dan Profitabilitas. 

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat bantu 

untuk menganalisis Aktivitas finansial dalam menghasilkan profitabilitas 

Pada CV. IDEA  Kupang sehingga kedepannya masalah peningkatan 

Profit dapat di tingkatkan oleh pihak perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


