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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan yang sangat penting bagi manusia

adalah kebutuhan atas air bersih, baik untuk konsumsi atau untuk kebutuhan

sehari-hari. Air bersih sudah menjadi suatu keharusan dan menyangkut

kebutuhan hidup orang banyak, maka diperlukan suatu badan atau organisasi

profesional yang dapat mengelola kebutuhan akan air bersih. Perusahaan

Ira-Mor dan Perusahaan BeMor adalah salah satu organisasi swasta yang ada

di Dili. Perusahaan Air Minum Ira-Mor Perusahaan BeMor bertugas

mengelola sumber daya air yang ada untuk didistribusikan pada masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan Akan air bersih.

Memasuki era pembangunan ekonomi di Negara Republik Demokratik Timor

Leste (RDTL) saat ini, perusahaan semakin ketat dan banyaknya persaingan

dalam menentukan kebijaksanaan baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Dengan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan menuntut

manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian

kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

perusahaan. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang

ingin dicapainya. Tujuan perusahaan berbeda-beda, namun salah satu tujuan

yang selalu ada pada perusahaan Ira-Mor adalah profitabilitas.

Di Timor-Leste ada 5 Perusahaan Air Minum seperti Perusahaan Gota,

Bemor, Wemori, H2o dan termasuk perusahaan Air Minum Ira-Mor.
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Perusahaan Air Minum Ira-Mor Perusahaan BeMor merupakan salah satu

unit usaha milik pribadi, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi

masyarakat.

Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting

bagi berbagai lapisan masyarakat. Karena segala aktivitas masyarakat di

berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Hal ini

dikarenakan masyarakat sudah memahami pentingnya air bersih bagi

penunjang kehidupan yang sehat.

Perusahaan Air Minum Ira-Mor Perusahaan BeMor merupakan badan usaha

yang menjalankan dua fungsi yaitu sebagai “Social Oriented” (pelayanan

yang baik terhadap air bersih) dan “Profit Oriented” (bertujuan untuk

menghasilkan laba sebagai dan untuk beroperasi dalam kegiatannya). Salah

satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan

dari kegiatan usahanya yang dilaksanakan, sehingga perusahaan dapat

berkembang baik. Manajemen perlu mengadakan evaluasi kegiatannya dari

tahun-ketahun untuk memperoleh gambaran tentang kondisi perkembangan

keuangan perusahaan.

Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas/profitabilitas yang dapat

menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai

kinerja perusahaan Air Minum Ira-Mor Perusahaan BeMor, peneliti

mengunakan metode/teknik analisis rasio keuangan. Dengan laporan neraca

dan laporan rugi-laba, peneliti dapat mengetahui tingkat rasio likuiditas,
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solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas/profitabilitas dan dapat menilai kineja

dari suatu perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang

dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Likuiditas Perusahaan Air Minum Ira-Mor

dengan Perusahaan BeMor ?

2. Bagaimana Perkembangan Solvabilitas Perusahaan Air Minum Ira-Mor

dengan Perusahaan BeMor ?

3. Bagaimana Perkembangan Aktivitas Perusahaan Air Minum Ira-Mor

dengan Perusahaan BeMor ?

4. Bagaimana Perkembangan Rentabiltas Perusahaan Air Minum Ira-Mor

dengan Perusahaan BeMor ?

1.3 Pembatasan Masalah

1. Rasio yang dinilai adalah :

a. Analisis Rasio Likuiditas yang meliputi Current Ratio dan Quick Ratio/

Acid-Test Ratio, Cash Ratio dan Inventory to NWC

b. Analisis Rasio Solvabilitas yang meliputi Total Debt To Equity Dan

Debt Ratio, Long-Term Debt To Equity dan Times Interest Earned.

c. Analisis Rasio Aktivitas meliputi Accounts Receivable Turnover,

Inventory Turnover, Working Capital Turnover dan Total Assets

Turnover.
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d. Analisis Rasio Rentabilitas/Profitabilitas yang meliputi Gross Profit,

Operating Margin, Net Profit Margin dan Return On Asset dan Return

On Equity.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Likuiditas Perusahaan Air Minum Ira-Mor dengan

Perusahaan BeMor.

2. Menganalisis Solvabilitas Perusahaan Air Minum Ira-Mor dengan

Perusahaan BeMor.

3. Menganalisis Aktivitas Perusahaan Air Minum Ira-Mor dengan

Perusahaan BeMor.

4. Menganalisis Rentabilitas/Profitabilitas Perusahaan Air Minum Ira-Mor

dengan Perusahaan BeMor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah.

1. Bagi  Perusahaan

Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk digunakan sebagai bahan

perbandingan, pertimbangan dan menentukan langkah-langkah

selanjutnya, sehingga dapat diharapkan dapat lebih meningkatkan

penjualan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Merupakan tambahan pengetahuan dari dunia praktisi dan sebagai

pembelajaran sebelum masuk kedunia bisnis.
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3. Bagi universitas Atma Jaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi

tentang analisis laporan keuanagan untuk menilai kinerja perusahaan serta

menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan Manajemen

Keuangan.


