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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Andalas Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi 

yang menyiapkan tenaga diploma yang siap terjun kedalam dunia kerja/industri. Salah satu 

cara adalah dengan melaksanakan kegiatan magang untuk mengetahui dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan 

menerapkan aplikasinya diindustri. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan magang ini 

harus mengacu pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i sesuai 

dengan jurusan studinya masing-masing. 

Pada saat sekarang ini perusahaan-perusahaan dituntut untuk dapat efisien dan 

efektif dalam melaksanakan kegiatan perusahaan agar mendapat keuntungan/laba yang 

sesuai dengan yang diinginkan. Laba merupakan hasil atas usaha yang dilakukan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan laba ini dapat digunakan perusahaan untuk 

tambahan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, dan yang terpenting adalah sebagai 

alat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan harus bisa menjalankan kinerja yang 

baik dan harus melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap seluruh sistem yang 

terdapat dalam perusahaan itu sendiri. 

Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermanfaat, baik bagi 

perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan 

yang bersangkutan. Bagi suatu perusahaan kinerja dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi terhadap perusahaan yang bersangkutan. 



Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan 

aspek non keuangan. Dari aspek non-keuangan, kinerja dapat diketahui dengan cara 

mengukur tingkat kejelasan pembagian fungsi dan wewenang dalam struktur 

organisasinya, mengukur tingkat kualitas sumber daya yang dimiliknya, mengukur tingkat 

kesejahteraan pegawai dan karyawannya, mengukur kualitas produksinya, mengukur 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta dengan mengukur tingkat 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Tetapi penilaian kinerja 

melalui aspek non-keuangan relatif sulit dilakukan, karena penilaian dari satu orang 

berbeda dengan hasil penilaian orang lain. Sehingga dalam penilaian kinerja kebanyakan 

perusahaan menggunakan aspek keuangan. 

Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan. 

Laporan keuangan tersebut mempunyai tujuan umum antara lain untuk memberikan 

informsi keuangan mengenai kekayaan suatu perusahaan yang indentik dengan harta, 

kewajiban, dan ekuitas. Disamping itu, laporan keuangan juga memberikan informasi 

megenai perubahan dalam aktiva netto perusahaan yang timbul dari aktivitas perusahaan 

dalam upaya memperoleh profit sehingga laporan keuangan merupakan media penting 

dalam pengambilan keputusan ekonomis. Tujuan akuntansi keuangan akan tercermin 

dalam laporan keuangan umumnya yang terdiri dari: laporan L/R, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan diterbitkan secara periodik bisa tahunan, semesteran, triwulan, 

bulanan, dan juga bisa harian. Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa indonesia, 

jika laporan disajikan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi waktu yang sama, 

selanjutnya laporan keuangan tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti 

laporan keuangan dalam bahasa indonesia. 



Analisa keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan 

adalah analisis rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan,  pertimbangan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu tertentu dengan jumlah yang lain, 

dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 

memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan 

angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Dengan analisa rasio keuangan akan dapat diketahui tingkat likuiditas, tingkat 

solvabilitas, tingkat profitabilitas dan tingkat rentabilitas perusahaan. Dengan mengetahui 

tingkat suatu perusahaan, maka akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan harta yang dimilikinya. Tingkat profitabilitas ini sangat berguna 

bagi perusahaan karena perusahaan dapat mengetahui efektifitas kinerja perusahaan. Dan 

dengan mengetahui rentabilitas, maka akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 

mengahasilkan laba dengan modal yang dimilikinya, hal ini sangat penting untuk 

mengetahui efisiensi suatu perusahaan. 

Jadi dengan mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas suatu perusahaan, 

maka akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang bersangkutan, apakah perusahaan 

tersebut baik atau buruk sehingga dapat diperkirakan tentang kelangsungan hidup 

perusahaan bersangkutan.  

Menurut Munawir (2010 : 64), mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos 

dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang 

diperbandingakan, termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah 

rupiah, prosentase serta trendnya, penganalisa menyendiri bahwa rasio secara individu akan 

membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. 



Mengingat pentingnya analisa suatu laporan keuangan maka penulis tertarik 

untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan analisa laporan keuangan  

profitabilitas dan rentabilitas pada PT Semen Padang yang dituangkan dalam laporan 

kegiatan magang yang berjudul “ANALISA RATIO PROFITABILITAS DAN 

RENTABILITAS UNTUK MENILAI KINERJA PADA PT SEMEN PADANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas diantaranya adalah: 

1. Bagaimana kondisi keuangan pada PT Semen Padang  dengan melakukan analisa 

perbandingan laporan keuangan pada tiga tahun periode laporan keuangan yaitu 

periode laporan tahun 2007 sampai dengan 2009. 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada PT Semen Padang selama tiga tahun periode 

laporan keuangan yaitu tahun 2007 sampai dengan 2009. 

3. Bagaimana tingkat rentabilitas pada PT Semen Padang selama tiga tahun periode 

laporan keuangan yaitu 2007 sampai dengan 2009. 

4. Bagaimana kinerja PT Semen Padang berdasarkan analisa profitabilitas dan 

rentabilitas. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam pelaksanaan penulisan 

laporan ini adalah sebagai berikut: 

A. Bagi Penulis 

1. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Madya Program Studi 

Akutansi pada Diploma III Universitas Andalas. 

2. Dapat memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dengan terjun 

langsung ke lapangan. 



3. Dapat mendekatkan mahasiswa/i dengan lapangan pekerjaan yang akan 

ditekuni nantinya. 

4. Memberikan gambaran umum kepada mahasiswa bagaimana lingkungan 

dunia kerja sehingga mahasiswa mempunyai pemgalaman dan pemahaman 

tentang situasi dan kondisi dunia kerja sesungguhnya. 

5. Menambah wawasan mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum 

didapatkan selama dibangku perkuliahan. 

6. Mendapatkan bimbingan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang 

handal dan berkualitas dalam menghadapi persaingan yang ketat. 

7. Untuk mengetahui dan menilai kondisi keuangan PT Semen Padang. 

8. Untuk mengetahui tingkat Profitabilitas pada PT Semen Padang. 

9. Sebagai alat untuk melihat bahwa adanya hubungan antara ilmu yang 

didapatkan dibangku perkuliahan dengan yang ada dilapangan kerja sehingga 

mahasiswa siap dalam menghadapi masalah yang akan dihadapi setelah lulus 

nantinya. 

 

B. Bagi Program Diploma III FE-UA 

1. Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan 

diterapkan dalam dunia kerja. 

3. Memperkokoh kerjasama Universitas sebagai lembaga pendidikan yang 

menghasilkan tenaga kerja sebagai lembaga yang menggunakan tenaga kerja. 

4. Menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan. 

 

C. Bagi Perusahaan 

1. Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan 

sumber daya yang berkualitas. 

2. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa 

sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. 

 

1.3.2 Manfaat Penulisan 



Dengan adanya pembahasan ini diharapkan penulis mendapat manfaat 

sebagai berikut: 

A. Bagi Penulis 

1. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang berupa teori-teori yang 

dipelajari selama ini kedalam praktek, sehingga mengetahui permasalah 

yang ada. 

2. Dalam jangka pendek perusahaan dapat menerima berbagai masukan dan 

memperoleh bantuan dari mahasiswa selama proses magang. 

3. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis mengenai dunia kerja. 

 

B. Bagi Program Diploma III FE- UA 

1. Menciptakan lulusan Universitas yang profesional di bidangnya. 

2. Terjadinya kerjasama antara Universitas dengan perusahaan-perusahaan 

tempat magang. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Universitas dalam menyongsong kegiatan di 

dunia usaha dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 

pendidikan dimasa yang akan datang 

 

 

 

1.4 Tempat dan Waktu Magang 

Pada kuliah magang ini penulis memilih PT. SEMEN PADANG sebagai tempat 

magang. Kegiatan magang selama 40 (empat puluh) hari kerja yaitu dari tanggal 04 Juli 

sampai dengan 26 September, yang hari kerjanya: 

Senin s/d Kamis   

 

 

Jum’at 

: 

 

 

: 

Pkl. 08.00-17.00 WIB 

Pkl. 12.00-13.30 WIB ( Istirahat ) 

 

Pkl. 08.00-17.00 WIB 

Pkl. 12.00-13.45 WIB ( Istirahat) 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan magang mengenai “Analisa Ratio Profitabilitas dan 

Rentabilitas untuk menilai kinerja pada PT Semen Padang” terdiri dari IV (empat) 

bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari: 

Bab I:      Pendahuluan 

Menjelaskan secara singakat mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan pelaksanaan magang, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II:     Landasan Teori 

Menjelaskan tentang konsep dasar laporan keuangan yang terdiri dari: 

Pengertian Akuntansi, Laporan keuangan secara khusus, analisa ratio 

profitabilitas laporan keuangan, analisa ratio rentabilitas laporan 

keuangan. 

Bab III: Gambaran Umum Dan Analisa Ratio Profitabilitas Dan Rentabilitas 

Untuk Menilai Kinerja Pada PT Semen Padang 

Merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat 

perusahaan, visi, misi dan nilai  perusahaan, strategi dan sasaran perusahaan, 

aktifitas operasional, struktur organisasi, dan analisa ratio prifitabilitas dan 

rentabilitas laporan keuangan pada PT Semen Padang dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2009. 

Bab IV:  Penutup  

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan 

magang yang penulis lakukan. 

 


