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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ditengah persaingan usaha maupun bisnis yang semakin ketat dan 

global memotifasi setiap perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. 

Perusahaan perlu memperhatikan kinerja yang ada dalam perusahaan, karena 

dengan mengetahui kinerja khususnya di bidang keuangan, perusahaan dapat 

menentukan strategi bersaing melawan pesaing-pesaingnya. Apabila kinerja di 

bidang keuangan baik, maka dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja 

dalam suatu perusahaan seoptimal mungkin. 

Dengan kemajuan tingkat teknologi saat ini mengakibatkan persaingan 

yang ketat dalam bidang perekonomian sudah mulai masuk ke negara kita. 

Jika seorang manajer perusahaan tidak memperhatikan faktor kesehatan 

keuangan dalam perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi kebangkrutan. 

Untuk menghindari kebangkrutan, seorang manajer perusahaan sangat perlu 

untuk selalu berusaha agar perusahaan dapat berjalan terus, atau dengan kata 

lain manajer dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang ditempuh 

dengan cara selalu memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap 

perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Seorang manajer harus dapat 

memahami kondisi keuangan perusahaan karena pada dasarnya kondisi 

keuangan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. 

Perusahaan sektor listrik dan peralatan elektronik dipilih karena 

perkembangan ketenagalistrikan dan elektronik ke depan semakin meningkat. 
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Kebutuhan akan energi terutama listrik sangat tinggi, apalagi sejak listrik 

merambah ke pelosok-pelosok desa di seluruh penjuru negeri ini. Selain itu 

dewasa ini hampir keseluruhan aktivitas manusia menggunakan peralatan 

elektronik. Hal ini menjadi daya tarik bagi investasi di bidang peralatan 

elektronik sebagai lahan bisnis yang prospeknya sangat bagus. Namun 

demikian pembangunan infrastruktur pendukung tenaga listrik dan elektronik 

harus ditunjang dengan investasi yang sangat besar. Mekanisme investasi yang 

dapat dilakukan salah satunya adalah melalui penjualan saham di Bursa Efek 

Jakarta. Namun demikian investor perlu mengetahui kinerja perusahaan 

terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.   

Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan, 

dalam hal ini tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah didasarkan pada 

laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode yang berisi laporan 

pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha. 

Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, dilakukan 

pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan.  

Diantara analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

suatu perusahaan, khususnya dibidang keuangan adalah analisis rasio 

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas. Dengan analisis ini perusahaan dapat 

mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan 

memproyeksikan hasil di masa yang akan datang. Keadaan finansial pada 

masa lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil di masa yang akan datang. 

Keadaan finansial pada masa lalu dan sekarang dievaluasi dan dianalisa 

sehingga dapat diketahui kinerjanya. Dari sini dapat diperkirakan kondisi 
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keuangan pada masa yang akan datang, sehingga apabila terdapat hal-hal yang 

tidak diinginkan dapat diantisipasi sejak awal.  

Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif 

maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu 

dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan (Alwi, 1994 : 107). Rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, 

dan indikator tambahan lainnya [surat Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.826/KMK.013/1992]. Indikator tambahan ada 3 macam diantaranya rasio 

keberhasilan sambungan, rasio operasi, dan profit margin. Analisis rasio 

keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan, karena dengan 

laporan keuangan suatu analisis itu dapat dilakukan. Laporan keuangan dapat 

disusun dan disajikan dengan maksud untuk memberikan informasi kuantitatif 

mengenai keadaan keuangan pada periode tertentu. 

Sehubungan dengan uraian diatas dan mengingat bahwa kinerja suatu 

perusahaan sangat penting, maka perlu dianalisis indikator-indikator yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga penulis mengambil judul 

“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ELECTRIC & ELECTRONIC 

EQUIPMENT DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2004-2006”. 

 
B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur sektor electric &electronic equipment yang go public di Bursa 

Efek Jakarta ditinjau dari analisis rasio keuangannya? 
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C. Pembatasan Masalah 

  Dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, 

maka penulis sengaja membatasi pada kinerja keuangan dengan menggunakan 

analisis rasio terhadap laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor 

electric & electronic equipment yang go public di Bursa Efek Jakarta untuk 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. 

  
D. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk menilai keuangan perusahaan 

manufaktur sector electric &electronic equipment yang go public di Bursa 

Efek Jakarta ditinjau dari analisis keuangannya. 

 
E. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi investor, dapat membantu untuk menentukan pertimbangan apakah 

harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

b. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan-masukan dalam mengelola 

keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai  bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan serta penentuan kebijaksanaan dimasa yang 

akan datang. 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk perbandingan 

dalam penelitian serupa. 

d. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dan dunia usaha, 
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juga merupakan penerapan teori-teori yang diperoleh dengan praktek yang 

terjadi dilapangan. 

 
F. Sistematika Penulisan 

  Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini diantaranya 

terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

analisis data, dan penutup.  

  Bab I. Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah 

dan sistematika pembahasan. 

  Bab II. Tinjauan pustaka yang menguraikan secara teoritis tentang 

pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pemakai dan 

kebutuhan informasi, sifat laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, 

isi laporan keuangan, pengertian analisis rasio keuangan serta jenis-jenis 

indikator kinerja perusahaan. 

   Bab III. Metode penelitian yang membahas mengenai populasi dan 

sampel, data dan sumber data, teknik pengambilan sampel dan metode analisis 

data. 

   Bab IV. Analisis data dan pembahasan yang mengemukakan 

tentang gambaran umum perusahaan, laporan keuangan perusahaan tahun 

2004 sampai dengan 2006 serta pembahasannya. 

   Bab V. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran peneliti yang diharapkan bermanfaat bagi 

perusahaan. 

 


