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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

PT. Sang Hyang Seri yang berlokasi di kecamatan Pekalongan kabupaten 

Lampung Timur, dalam memproduksi benih padi semakin hari semakin 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan petani yang ada dipropinsi Lampung 

khususnya di kabupaten Lampung Timur maupun dari luar Lampung, seperti dari 

propinsi Sumatera Selatan, Jambi dan propinsi Bengkulu. Ada tiga langkah yang 

dilakukan PT. Sang Hyang Seri yang mana tiga langkah tersebut tidak dapat 

dilakukan secara terpisah yaitu dengan menekan biaya operasional serendah 

mungkin dengan mempertahankan tingkat jual dan volume penjualan yang ada, 

menentukan tingkat harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang 

dikehendaki, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Salah satu 

perencanaan yang dibuat manajemen adalah perencanaan laba. 

Kinerja keuangan PT. Sang Hyang Seri menjadi gambaran umum tentang 

bagaimana kondisi keuangan PT. Sang Hyang Seri pada suatu waktu akan 

melaporkan semua kegiatan keuangannya. Kinerja keuangan PT. Sang Hyang 

Seri menjadi faktor penting dalam menilai keadaan PT. Sang Hyang Seri dimasa 

yang akan datang. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan PT. 

Sang Hyang Seri dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT. 

Sang Hyang Seri tersebut yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba 

rugi.Untuk mengukur kinerja keuangan PT. Sang Hyang Seri dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan. 
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Salah satu cara menilai kinerja keuangan adalah dengan melakukan 

analisis keuangan PT. Sang Hyang Seri. Analisis keuangan merupakan analisis 

atas laporan keuangan dalam PT. Sang Hyang Seri yang mana biasanya untuk 

menganalisa kinerja keuangan PT. Sang Hyang Seri tersebut menggunakan 

komponen neraca dan laporan laba rugi untuk menilai rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan PT. 

Sang Hyang Seri untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga 

memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen 

dalammelaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas disini dilihat dari laba yang 

dihasilkan terhadap penjualan dan investasi PT. Sang Hyang Seri. Kebijakan 

yang diambil PT. Sang Hyang Seri dalam menentukan laba dapat dilihat dari 

tingkat profitabilitasnya. Adapun rasio profitabilitas yang digunakan adalah Net 

Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM),  Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE). 

Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai 

keberhasilan PT. Sang Hyang Seri dalam menggunakan modal kerja secara 

efektif dan efisien untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan. 

Bagi PT. Sang Hyang Seri pada umumnya masalah profitabilitas sangat penting 

daripada laba, karena laba yang besar dapat memastikan bahwa PT. Sang 

Hyang Seri tersebut telah bekerja dengan efisien. Dengan demikian yang harus 

diperhatikan oleh PT. Sang Hyang Seri adalah tidak hanya bagaimana usaha 

untuk memperbesar laba, namun yang lebih penting adalah bagaimana 

meningkatkan profitabilitas. 

PT. Sang Hyang Serimeyakini bahwa pengelolaan terhadap keuangan PT. 

Sang Hyang Seri merupakan sesuatu yang dianggap sangat krusial dan penting 



3 
 

karena akan berdampak pada kelangsungan kegiatan dan eksistensisuatu PT. 

SangHyang Seri, dan juga berpengaruh pada setiap individu yang ada dalam PT. 

Sang Hyang Seri tersebut. Seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat 

menjalankan fungsi keuangan dengan baik, agar PT. Sang Hyang Seri dapat 

melaksanakan kegiatan operasional dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu 

dibutuhkan pula analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui 

kemampuan PT. Sang Hyang Seri dalam mengatasi masalah-masalah keuangan 

agar mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui analisis tersebut, akan 

dapat diketahui posisi keuangan, kinerja keuangan dan kekuatan keuangan yang 

dimiliki PT. Sang Hyang Seri. 

 
Tabel 1.1 : Laporan Keuangan PT. Sang Hyang Seri Tahun  2014-2018 

Tahun Total Aktiva 
Laba (Rugi) Per 
Saham Dasar 

Laba Bersih 
Setelah Pajak 

Persentase 
(%) 

2014 539.805.449.943 11.02 1.221.105.842 0,23 
2015 481.400.686.035 7.68 161.436.804 0,03 
2016 3.972.684.495.540 363 107.960.228.660 2,72 
2017 3.629.992.940.079 234 69.680.299.068 1,92 
2018 95.989.207.000 321 4.323.310.000 4,50 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Sang Hyang Seri Tahun 2019. 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa adanya ketidakstabilan 

terhadap total aktiva dan laba bersih setelah pajak pertahunnya, dari tahun 2014-

2015 sebesar 0,23% dan 0,03% ke tahun 2015-2016 menjadi 0,03% dan 2,72 

dan pada tahun 2016-2017 2,72% dan 1,92%, kemudian pada tahun 2017-2018 

1,92% dan 4,50%. Hasil ini di dapat dari perbandingan tahun 2014-2015 yang 

mana hasil tersebut akan dibandingkan dengan hasil perbandingan tahun 2015-

2016 dan tahun 2016-2017 yang kemudian akan dibandingkan kembali dengan 

hasil perbandingan ditahun 2017-2018. Hal ini berarti perlu adanya koreksi dan 

evaluasi kembali terhadap kinerja keuangan PT. Sang Hyang Seri agar dapat 
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mengetahui penyebab terjadinya penurunan tersebut sehingga dapat diambil 

suatu keputusan untuk perbaikan ke depannya. 

Peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang profitabilitas pada PT. Sang 

Hyang Seriuntuk mengetahui perkembangan PT. Sang Hyang Seri di masa 

mendatang yang dilihat dari data terdahulu. Dimana data terdahulu yang 

digunakan adalah 5 (lima) tahun, dimulai tahun 2014-2018,kemudian ingin 

melihat perkembangan dari setiap tahunnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan 

Profitabilitas Pada PT. Sang Hyang Seri Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur”. 

 
B.      Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Ketidakstabilan terhadap laba bersih setelah pajak pertahunnya dimana hasil 

menunujukkan penurunan.  

b. Kurangnya koreksi dan evaluasi PT. Sang Hyang Seriterhadap kinerja 

keuangan. 

 
2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana perkembangan profitabilitas PT. Sang Hyang Seri Pekalongan 

Lampung Timur periode 2014-2018? 
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b. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada PT. Sang Hyang Seri 

Pekalongan Lampung Timur periode 2014-2018? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka adapun tujuan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahuiperkembangan profitabilitas PT. Sang Hyang Seri 

Pekalongan Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahuiperkembangan kinerja keuangan pada PT. Sang Hyang Seri 

Pekalongan Lampung Timur periode 2014-2018. 

 
D. Kegunaan  Penelitian 

Kegunaan penelitian ini antara lain dapat memberikan masukan bagi 

beberapa pihak, antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil   penelitian   ini   dapat  membantu  memberikan masukan dan 

pertimbangan mengenai perkembangan profitabilitas serta dapat 

memberikan gambaran terhadap tingkat efektivitas manajemen 

dalammelaksanakan kegiatan operasinya demi kelangsungan hidup atau 

perkembangan PT. Sang Hyang Seri. 

2.     Kegunaan Praktis 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah 

pengetahuan mengenai perkembangan profitabilitas, dalam melaksanakan 

kegiatan operasional dengan lebih efektif, efisien dan analisis terhadap 

laporan keuangan sehingga dapat diketahui posisi keuangan, kinerja 
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keuangan dan kekuatan keuangan yang dimiliki dan untuk membantu 

memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada PT. Sang Hyang Seri. 

 
E.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penlitian ini, maka penulis 

akan memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut : 

 
BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang penelitian, identifikasi dan 

rumusanmasalah,tujuan penelitian,  manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

 
BAB II     KAJIAN TEORITIK 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai deskripsi teori tentang 

profitabilitas, analisis laporan keuangan, hasil penelitian yang relevan, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai jenis penelitian, objek dan lokasi 

penelitian, metode penelitian, operasional variable, teknik 

pengumpulan data, analisis data. 

 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan 

data berupa gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan. 
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BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan mengenai simpulan dari hasil pengolahan data 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


