
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di era globalisasi mendorong berbagai sektor

usaha saling berlomba untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap

bertahap dalam persaingannya. Salah satu cara untuk mengetahui naik turunnya

nilai perusahaan adalah dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja antara

lain dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan perusahaan dan

juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam

perusahaan.

Dalam pengukuran kinerja juga diperlukan informasi. Informasi yang

digunakan sebagai pengukuran kinerja bisa berupa informasi keuangan maupun

non keuangan dan dapat didasarkan pada pengukuran intern atau ekstern. Tipe

informasi keuangan intern antara lain pendapatan operasi, penjualan dan total

aktiva (yang merupakan data akuntansi), sedangkan tipe akuntansi ekstern antara

lain adalah harga saham perusahaan di bursa efek. Tipe lain yaitu tipe informasi

non keuangan intern maupun informasi non keuangan ekstern. Tipe informasi non

keuangan intern berupa manajamen yang solid sehingga dapat meningkatkan

kinerja perusahaan, sedangkan tipe informasi non keuangan ekstern berupa

kepuasan pelanggan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

perusahaan. Pengukuran kinerja berdasarkan data akuntansi intern merupakan
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bentuk pengukuran kinerja yang paling banyak digunakan karena  beberapa

alasan. Pertama, informasi akuntansi dianggap handal karena  dihasilkan melalui

proses yang dilindungi dengan berbagai rambu-rambu, antara lain standar

akuntansi. Kedua, bagi perusahaan pengukuran kinerja dengan dasar akuntansi

relatif mudah dilakukan karena  datanya telah tersedia.

Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana kebijaksanaan yang telah

dijalankan pimpinan di bidang keuangan adalah melalui laporan keuangannya.

Karena laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh

perusahaan. Data keuangan tersebut setelah dianalisis yang berupa rasio

keuangan, akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendukung

kebijaksanaan yang akan diambil misalnya bagi investor, pemberi kredit,

pemegang obligasi dan lainnya yang melakukan kerjasama. Hal ini sesuai dengan

pengertian dari laporan keuangan yaitu suatu pelaporan dari suatu badan usaha

yang menggunakan teknik serta prosedur tertentu dari transaksi-transaksi atau

peristiwa yang bersifat keuangan dan berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang

berkepentingan dapat menggunakannya untuk bahan pertimbangan pengambilan

keputusan.

Dalam membuat penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan

diperlukan analisis yang tepat terhadap data-data perusahaan yang tercantum pada

laporan keuangan perusahaan, terutama pada  pos-pos neraca, yang didalamnya

memuat gambaran mengenai data aktiva, kewajiban dan ekuitas, dan pada laporan
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laba rugi perusahaan yang mencantumkan keuntungan dan biaya-biaya yang telah

dicapai pada suatu periode tertentu.

Kinerja yang baik akan mempengaruhi peranan yang penting dalam

ekonomi. Dengan adanya kinerja yang baik maka dapat dimanfaatkan seoptimal

mungkin dan sebaliknya kinerja yang buruk dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam penilaian kinerja perusahaan banyak jenis data yang digunakan, antara lain

variabel akuntansi yang terdiri atas rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio

profitabilitas.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang telah go publik dan terdaftar

di  Bursa Efek Jakarta. Variabel akuntansi yaitu digunakan sebagai variabel

bebas, sedangkan kinerja perusahaan digunakan sebagai variabel terikat.

Berdasarkan uraian di atas maka skripsi ini diberi judul: “Analisis Pengaruh Rasio

Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Jakarta”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang penulis ajukan berdasarkan dari latar belakang

masalah penelitian di atas adalah:

“Apakah rasio keuangan yang diukur dengan Current Ratio, Debt to Equity,

Inventory Turnover dan Return On Investment berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta?.
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C. Pembatasan Masalah

Karena  banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja dan agar permasa-

lahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas maka pembatasan

masalahnya adalah empat variabel bebas, yaitu rasio keuangan yang terdiri dari:

Current Ratio, Debt to Equity, Inventory Turnover dan Return On Investment.

Adapun variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Jakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh keempat variabel bebas yaitu Current Ratio, Debt to

Equity, Inventory Turnover dan Return On Investment terhadap kinerja

perusahaan.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh tiap variabel bebas dalam

mempengaruhi kinerja perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi perusahaan yang go publik bahwa kemungkinan ada

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu variabel

akuntansi.
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2. Bagi penulis, sebagai suatu pengetahuan dan pembelajaran dalam

menganalisis suatu peristiwa dan merupakan suatu sumbangan pikiran untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dan yang lebih baik.

F. Sistematika Skripsi

BAB    I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB   II. LANDASAN TEORI

Landasan teori ini memuat beberapa pengertian pokok yang

merupakan dasar kerangka teori yang dibutuhkan sebagai alat

menganalisa data dan review penelitian terdahulu yang relevan dan

mendukung penelitian ini, kerangka hipotesis dan hipotesis

penelitian.

BAB  III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pengukuran variabel, populasi penelitian,

penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan rencana pengolahan

data.

BAB  IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan hasil

analisis penelitian.
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BAB   V. PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil akhir penelitian yang berupa

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian yang

akan datang.


