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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Persaingan yang semakin tinggi antara perusahaan sehingga, perusahaan 

harus dapat membaca arah perkembangan ekonomi serta melakukan persiapan-

persiapan dalam menghadapi persaingan tersebut. Terutama pada sektor intern 

perusahaan, yaitu salah satunya adalah sektor keuangan yang merupakan kekuatan 

utama yang dapat mempengaruhi perkembangan serta keberadaan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan 

yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Laporan keuangan berbentuk laporan tertulis yang memberikan 

informasi kuntitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya. 

Perusahaan yang baik tentunya harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang 

baik.  

Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis 

apa yang terjadi dalam perusahaan. Maka dengan adanya laporan keuangan 

perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan termasuk kondisi 

perusahaan saat itu. Analisis terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau 

akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisis terhadap 

laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan 

usaha perusahaan yang bersangkutan dengan laporan keuangan persusahaan dan 

dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya aspek likuiditas. 
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Perusahaan tekstil dan garmen di Indonesia saat ini mengalami turbulensi. 

Industri hulu Tekstil dan Produk Tesktil (TPT) tengah menghadapi serbuan bahan 

baku impor. Serapan bahan baku dari domestik terganggu, banyak barang baku 

impor masuk, produksi menurun, dan barang tidak dapat terjual.  

Khusus di daerah Jawa Barat terdapat 200 perusahaan Tekstil dan Produk 

Tekstil, mayoritas kondisinya mengalami persoalan dengan arus kas keuangan, 

yang dimana berampak pada cashflow terganggu serta pembayaran upah 

karyawan juga ikut terganggu sehingga dampaknya karyawan dirumahkan bahkan 

ada yang PHK.  

PT Nirwana Alabare Garment sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

garment yang mensuplai semua jenis pakaian ke tempat ternama dan kebutuhan 

seragam perusahaan dengan kualitas yang bagus dalam jumlah yang besar ke 

seluruh dunia. Untuk kantor PT Nirwana Alabare Garment berlokasi di Jl. Raya 

Rancaekek – Majalaya No. 289, Solokan Jeruk – Majalaya, Bandung. Sedangkan 

untuk pabriknya berlokasi di Jl. Rancajigang – Majalaya No 110, Bandung. 

PT Nirwana Alabare Garment dalam menjalankan aktivitas perusahaannya 

selalu membuat dan mencatat proses keuangan, sehingga tersajinya laporan 

keuangan. Dari laporan keuangan dapat diketahui informasi keuangan perusahaan 

dan dapat menganalisis posisi keuangan perusahaan salah satunya tentang 

perkembangan rasio likuiditas perusahaan. 

Berdasarkan hasil observasi pada PT Nirwana Alabare Garment peneliti 

menemukan permasalahan yang terjadi pada neraca dan laba rugi. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 


	1.1 Latar Belakang Penelitian



