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1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan suatu usaha perlu melakukan Analisis Keuangan Perusahaan, 

melalui Perhitungan ratio- ratio buat memperhitungkan kondisi keuangan kemudian, 

dikala ini, serta mungkin di masa depan. Terdapat sebagian metode yang bisa di pakai 

di dalam menganalisa kondisi kondisi perusahaan, namun analisa dengan memakai 

ratio ialah perihal yang sangat perlu dicoba dimana hasilnya hendak memberikan 

pengukuran relative dari pembedahan perusahaan. 

Analisis keuangan digunakan untuk memperhitungkan kinerja sesuatu 

perusahaan. Analisis rasio keuangan hendak bisa dikenal tingkatan likuiditas, 

tingkatan solvabilitas serta tingkatan rentabilitas industri. Dengan mengenali ratio 

sesuatu pergantian, hingga hendak bisa dikenal keahlian industri dalam penuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancarnya. Ratio likuiditas ini 

sangat bermanfaat untuk industri spesialnya kreditur yang membagikan kredit jangka 

pendek. Pada tingkatan solvabilitas, hendak bisa dikenal keahlian industri dalam 

penuhi seluruh kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya, tingkatan 

solvabilitas ini sangat bermanfaat untuk kreditur, buat membagikan kredit jangka 

pendek ataupun jangka panjang. Serta dengan mengenali rentabilitas, hingga hendak 

bisa dikenal keahlian industri dalam menciptakan laba dengan modal yang 

dimilikinya, perihal ini sangat berarti buat mengenali efisiensi sesuatu industri. 
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Jadi dengan mengenali ratio likuiditas, solvabilitas serta rentabilitas sesuatu 

industri, sehingga  bisa dikenal kondisi perusahaan yang bersangkutan baik ataupun 

kurang baik sehingga bisa diperkirakan kelangsungan hidup perusahaan yang 

bersangkutan. 

Landasan untuk menafsirkan status keuangan dan hasil operasi perusahaan. 

Analis berdiri sendiri dalam mengklaim bahwa rasio tertentu akan membantu dalam 

menilai kondisi keuangan perusahaan dengan memanfaatkan laporan perbandingan 

yang mencakup data perubahan jumlah rupiah, persentase, dan tren. Rasio 

menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (hubungan matematis) antara 

suatu jumlah dengan jumlah yang lain, dan dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran kepada analis tentang baik buruknya suatu keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini, terutama ketika 

angka rasio dibandingkan. Sebagai pembanding standar digunakan rasio. 

Percetakan Berkah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una yang 

berada tepat kecamatan ratolindo, yang dimiliki oleh Nuryazid yang berdiri pada 

tahun 2014, mempunyai karyawan berjmlah 3 orang. Percetakan berkah ini adalah 

salah satu percetakan yang terkenal di Kabupaten Tojo Una-Una.  dan percetakan 

berkah sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan yang akan 

terjadi di masyarakat, sebab tidak cuma  sekedar percetakan, namun terdapat 

bermacam jasa yang dilakukan seperti jasa sablon, pembuatan id card, pembuatan 

stampel, serta masih banyak yang lainnya, Konsumen merasa aman serta puas terhada 

kualitas pelayanan yang diberiikan. Dan dimana percetakan ini sangat lengkap 
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sehingga mamapu memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi konsumen. 

Percetakan berkah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una merupakan usaha 

yang sangat menjanjikan bisah dilihat dari banyaknya orderan pada percetakan berkah 

dari konsumen dan tempatnya strategis sehingga mudah di jangkau karena berada 

ditengah keramaian. berikut ini dapat dilihat perkembanagan oerderan 3 bulan 

terakhir pada tahun 2020 pada table 1.1: 

Tabel 1.1     Perkembangan Permintaan Baliho  3 Bulan Terakhir 

Oktober – Desember 2020 

BULAN RUPIAH 

Oktober Rp. 48.220.000 

November Rp. 52.500.000 

Desember Rp. 55.500.000 

   Sumber : laporan keuangan 2020 

Data laporan keuangan Percetakan Berkah Kecamatan Ratolindo Kabupaten 

Tojo Una-Una, dapat dilihat pada table 1.1 kenaikan pemasukan yang didapat oleh 

percetakan berkah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi banyak 

perihal yang bisa pengaruhi maju mundurnya sesuatu perusahaan, bisa dilihat dari 

sekian banyaknya pesaing bisnis. Tetapi percetakann berkah selalu berusaha dalam 

mengembangkan usahanya sehingga akan sanggup membayar seluruh kewajiban 

finansial dalam perusahaaan. Pada akhir ditahun 2014 dimana percetakan berkah 

Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una  di didirikan, modal awal yang 

digunaan bersumber dari pinjaman Bank sebesar 150 juta dalam jangka 5 tahun, biaya 
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tersebut di gunakannya buat membeli perlengkapan mesin cetak baliho dengan harga 

Rp. 137.juta. Sisanya ditambahkan modal sendiri untuk memebeli peralatan seperti 

berupa kertas baliho, tinta dan lain sebagainya, Diakhir tahun 2019 hutang tersebut 

terlunaskan dan ini menunjukkan percetakan berkah Kecamatan Ratolindo Kabupaten 

Tojo Una-Una  sanggup membayar kewajibannya. 

Berdasarkan penjelasan dan data diatas , maka  penulis tertarik buat 

melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Likuiditas Pada Percetakan Berkah 

Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka penulis  merumuskan permasalahan 

adalah : Bagaimana Likuiditas Percetakan berkah Periode 2019 Sampai 2020 dilihat 

dari Current Ratio Dan Acid Test Ratio. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :Untuk mengetahui Likuiditas 

dilihat dari Current Ratio dan Acid Test Ratio pada Percetakan Baliho Berkah  

Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019 Sampai 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan  yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  pada program 

studi Manajemen Fakultas Ekonomi. 

2. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta referensi bagi 

penulis dan peneliti selanjutnya. 

3. Untuk informasi bagi perusahaan percetakan  dalam mengelola dan 

mengembangkan usahanya 

4. Informasi bagi pihak lain, penelitian ini bisa berguna buat menambah 

pengetahuan dan jadi rujukan ataupun bahan masukan dalam penelitian 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


