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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat.

Dan  air dapat dikategorikan sebagai kebutuhan kritis untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Air

minum tidak diragukan lagi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia.

Air dikategorikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum

memenuhi keinginan lain karena semua hal yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan manusia.

Dalam hal ini, tidak heran jika banyak pengusaha atau orang yang

menghasilkan uang dengan menjual air minum. Bahwa usaha manusia selalu

dinamis, berkembang dan berubah seiring dengan dinamika kehidupan manusia.

Hanawi (2008 : 1) Seiring dengan penjelasan, ada perusahaan yang melayani

kebutuhan dasar manusia. Pengelolaan air galon salah satunya. Pengelolaan air

galon adalah proses mengubah air minum atau air mineral menjadi air galon

secara berkala.
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Usaha air galon yaitu usaha yang melakukan proses pengolahan air baku

menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Proses pengolahan air

galon isi ulang pada prinsipnya yaitu Filtrasi dan desinfeksi adalah dua langkah

dalam prosesnya. Proses penyaringan dirancang untuk memisahkan polutan air

serta campuran koloid yang mengandung mikroorganisme, sedangkan desinfeksi

dirancang untuk menghancurkan mikroorganisme yang tidak dihilangkan selama

langkah sebelumnya.

Lokasi usaha  air galon natural memiliki prospek yang sangat baik. Karna

air minum sangat dibutuhkan sehari harinya bagi masyarakat. Dan tingkat

penjualan air galon minum isi ulang sangatlah besar. Karena air minum bagi

masyarakt adalah kebutuhan pokok yang wajib. Produk air galon minum isi ulang

juga dapat dikembang  dengan tehnik yang cukup sederhana.

Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat diliat dari tingkat penjualan

perharinya berapa air galon yang laku perharinya atau bisa juga dilihat dari tenaga

kerja yang telah dimiliki pengusaha tersebut dan jumlah aktiva yang dimiliki

pengusaha tersebut.

Laporan data keuangan bukanlah sesuatu yang penting bagi pemilik usaha

skala kecil atau perusahaan kecil. Karena mereka tidak mengerti cara pembuatan

laporan keuangan yang sederhana. Berbeda dengan pemilik usaha skala beser atau

perusahaan besar. Laporan keuangannya yang telah disusun rapi dan sedetail

mungkin. Laporan dibuat oleh seorang akuntan yang memiliki ilmu dan

pengetahuan yang luas mengenai laporan keuangan.
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Usaha air galon Natural telah berdiri kurang lebih 3 tahun yaitu dimulai

pada tahun 2017. Usaha air galon Natural milik Bapak Sumarno yang

beralamatkan di Kelurahan Sayo, Kacamatan Poso Kota Selatan. Usaha air galon

Natural ini memiliki 3 mesin pembuatan air minum isi ulang dan 3 mesin

pembuatan air minum isi ulang Bio dan 4 tangki tempat penampungan air serta

memiliki 10 alat pembersih dan 2 tabung control penyaringan. Pemiliknya

mempunyai 3 karyawan, 1 karyawan wanita dan 2 karyawan laki laki.

Setiap harinya Usaha air galon Natural memproduksi 100 galon air minum

isi ulang. Dan setiap hari bisa menghabiskan 3 tangki tempat penyimpanan air dan

bisa menjual sampai dengan 80 sampai 90 galon air minum biasa dan bio isi ulang

setiap harinya. Dan biasanya jika konsumen ingin membeli air galon cukup

menelfon nomor usaha air galon Natural tersebut atau dengan datang lansung

ketempat usaha tersebut.

Usaha ini belum memiliki laporan keuangan yang lengkap sehingga masih

mengalami masalah dalam mengatur data keuangannya. Maka untuk menjaga

kelangsungan usaha ini dapat dilakukan pengelolaan keuangan yang baik

sehingga dengan demikian setiap saat dapat memperoleh informasi tentang

laporan keuangan usahanya.

Karena mulai berkembangnya usaha air galon isi ulang ini di Kabupaten

Poso, pemilik usaha air galon isi ulang harus bisa bersaing di pasaran, karena itu

pemilik usaha harus dapat menghitung keuntungan usaha air galon Natural.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio cross

margin, net profit margin Itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio
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profitabilitas dimiliki oleh perusahaan selama satu tahun terakhir berfluktuasi

tetapi masih dalam kondisi baik. (Ayub Usman Rasid : 2018). Penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul untuk memperkuat teori berdasarkan

temuan penelitian ini. “Analisis Profitabilitas Pada Usaha Air Galon Natural

di Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, bahwasanya masalah

yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Profitabilitas Pada Usaha Air

Galon Natural di Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa

Profitabilitas Pada Usaha Air Galon Natural Di Kelurahan Sayo Kecamatan Poso

Kota Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diproyeksikan dari temuan penelitian

ini:

1.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman

lebih mendalam tentang struktur modal profibilitas pada suatu

perusahaan

1.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi

seberapa besar penagaruh variable profitabilitas kepada pembaca
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1.4.3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas

Sintuwu Maroso


