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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam dunia perekonomian saat ini dimana pengaruh perubahan 

kondisi sosial dan ekonomi serta persaingan yang ketat merupakan tantangan 

tersendiri yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perusahaan, oleh karena itu 

suatu perusahaan harus mampu mengambil langkah-langkah strategis guna 

memenangkan pasar, karena perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi 

biasanya bertujuan mengejar keuntungan yang maksimal dengan mengelola 

kegiatan dengan sebaik-baiknya. 

Strategi yang tidak kalah penting dalam suatu perusahaan adalah 

bagaimana mengelola sumber-sumber dana dari kondisi keuangan perusahaan. 

Perusahaan harus bisa mengoptimalkan berapa jumlah dana yang harus 

didapat, dari mana sumber dananya, dan bagaimana mengalokasikan dananya 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti dana tertanam dalam bentuk alokasi 

yang tepat sedangkan efisien berarti adanya perimbangan antara biaya dan 

laba (Riyanto, 1995 : 20). 

Sesuai perkembangan zaman, perusahaan tidak hanya diharapkan 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya tetapi juga dituntut bagaimana 

meningkatkan efisiensi dan mampu menjaga kontinuitas dari usaha yang 

dilaksanakan sehingga pencapaian tujuan oleh perusahaan dapat lebih 

optimum. Sebab dari banyaknya kasus yang terjadi dalam perusahaan pada 
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saat ini baik perusahaan yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah. 

Sebagian besar masalah yang timbul adalah masalah yang berkaitan dengan 

efisiensi dan produktivitas serta kegagalan manajemen dalam menjaga 

kontinuitas dari usahanya, sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan karena tidak mampu membiayai usahanya terutama pada masa 

krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Di mana 

sebelumnya selama setengah dasawarsa terakhir perekonomian Indonesia 

mampu berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 

Namun pertumbuhan tersebut terhambat oleh adanya krisis moneter berupa 

melonjaknya nilai tukar mata uang asing sejak Juli 1997 dan keadaan ini 

berkembang sampai sekarang dengan dampak yang lebih luas berupa kenaikan 

inflasi dan suku bunga yang diikuti dengan menurunnya kegiatan ekonomi di 

segala bidang dimana banyak perusahaan yang mengalami kagagalan untuk 

tetap bertahan hidup terus menerus secara continue dengan pertumbuhan aset 

yang semakin besar sebagai indikasi keberhasilan suatu perusahaan 

(Husnan,1999 : 25). 

Pada dasarnya fungsi keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi 

lain dari perusahaan karena segala hambatan keuangan yang dialami 

perusahaan berpengaruh besar terhadap aktivitas perusahaan baik proses 

produksi maupun pemasaran. Tetapi dana yang berlebihan apabila tidak 

dikelola secara efektif dan efisien juga akan berdampak merugikan bagi 

perusahaan, karena pada dasarnya  fungsi keuangan meliputi kegiatan 

penggunaan dana dan kegiatan pemenuhan dana (Husnan, 1999: 10). Oleh 
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karena itu diperlukan manajemen perusahaan yang profesional. Memang 

perusahaan sebagai unit kesatuan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya 

dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Biasanya faktor intern lebih mudah 

diantisipasi karena berhubungan dengan semua kejadian-kejadian yang 

terdapat di dalam perusahaan dimana faktor intern ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan rencana, kebijakan dan pengawasan yang 

lebih baik di masa mendatang oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting bagi 

perusahaan. Dari laporan keuangan pada tahun buku yang lalu maupun yang 

sedang berjalan dapat dilihat sejauh mana perkembangan perusahaan, berapa 

keuntungan yang diperoleh dari tiap-tiap posnya, dan dari tiap-tiap pos 

tersebut pos-pos mana yang mengalami kenaikan dan pos-pos mana yang 

mengalami penurunan. Dengan menganalisis laporan keuangan berarti 

menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan 

dimana bila informasi ini disajikan secara benar maka informasi tersebut 

sangat penting artinya untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut. Hasil analisis tersebut sangat penting artinya untuk 

perbaikan penyusunan rencana yang akan dilakukan di masa yang akan 

datang, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat diperbaiki dan hasil 

yang sudah baik dipertahankan atau ditinggalkan. 

Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. 

Dari kedua jenis laporan tersebut kita dapat mengadakan suatu analisis untuk 

mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan sangat 
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berkaitan dengan kebijakan dalam pengelolaan current assets dan current 

liabilities yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau profitabilitas, di samping berpengaruh terhadap 

efektifitas penggunaan modal kerja perusahaan. 

Perusahaan yang berhasil mencapai tingkat keuntungan yang tinggi 

belum tentu menunjukkan perusahaan tersebut telah maju. Dalam hal ini 

faktor yang lebih penting diperhitungkan yaitu bagaimana menganalisis rasio-

rasio finansial perusahaan yang meliputi likuiditas, aktivitas, rentabilitas, dan 

solvabilitas. Hasil analisis perhitungan rasio ini merupakan alat bantu yang 

penting bagi manajer untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan perusahaan 

di bidang finansial, sehingga analisis ini berguna untuk menentukan performa 

neraca dan laporan rugi laba. Rasio yang dihitung dan dianggap baik, dapat 

dijadikan pedoman bagi manajer keuangan dalam mengelola dana yang 

diperoleh, sedangkan rasio yang dianggap kurang menguntungkan merupakan 

petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh manajer pada waktu yang 

akan datang. 

Oleh karena itu perusahaan akan selalu mengukur dan menilai kinerja 

keuangannya agar diketahui hasil yang dapat dicapai oleh perusahaan tersebut 

selama kurun waktu tertentu. Apalagi kinerja perusahaan yang sudah go-

public dimana sangat diperlukan diwajibkan untuk melaporkan kinerja 

keuangannya secara periodik agar memudahkan calon investor atau kreditur 

yang akan menanamkan modalnya dipasar modal.                                                                           
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Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan sangat 

penting artinya bagi pihak yang berkepentingan antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lain berbeda. Mengingat pentingnya analisis kinerja keuangan 

perusahaan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan khususnya perusahaan yang telah go 

public yang bergerak di sektor industri rokok, Untuk itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul :  

”Analisis Kinerja pada Perusahaan Tobacco Manufacturs yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio likuiditas? 

2. Bagaimana kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio aktivitas? 

3. Bagaimana kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio rentabilitas? 

4. Bagaimana kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio solvabilitas? 
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio 

likuiditas. 

2. Untuk mengetahui kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio 

aktivitas. 

3. Untuk mengetahui kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio 

rentabilitas. 

4. Untuk mengetahui kinerja perusahaan Tobacco Manufacturs  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2006 dilihat dari rasio 

solvabilitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Semua kegiatan penelitian dilakukan pada hakekatnya diharapkan 

mempunyai suatu kegunaan. Adapun yang diharapkan adalah : 

1. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perusahaan di dalam mengambil keputusan untuk 

menentukan kebijakan khususnya mengenai kinerja perusahaan guna 

menjaga kelangsungan hidup serta pengembangan usahanya. 
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2. Bagi peneliti, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini 

diperoleh dengan menerapkan secara langsung  pada dunia usaha nyata 

yang dihadapi suatu perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu 

referensi yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmuwan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam memahami skripsi, penulis 

menggunakan sistematika penulisan. Sistematika penulisan terdiri atas lima 

bagian yaitu sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka. Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi : pengertian 

laporan keuangan, arti penting laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, sifat laporan keuangan, keterbatasan laoran keuangan, 

isi laporan keuangan, kinerja keuangan, analisis rasio keuangan. 

BAB III  Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel. 

BAB IV  Analisis Data Dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai 

gambaran umum perusahaan meliputi : sejarah perkembangan 
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perusahaan, susunan organisasi, laporan keuangan dan analisis data 

yang meliputi : rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas 

dan rasio solvabillitas serta pembahasannya. 

BAB V  Penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dan 

keterbatasan atau kendala-kendala dalam penulisan serta saran-

saran yang perlu disampaikan baik untuk subyek penelitian  

maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 




