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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian saat ini berkembang sangat pesat dan semakin 

kompetetif yang mengharuskan perusahaan-perusahaan menjalankan usaha 

bisnisnya secara efektif dan efisien. Perusahaan harus mampu mengelolah 

manajemennya untuk memenangkan persaingan pada era yang serba 

kompetetif  supaya dapat bertahan untuk tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Faktor terpenting untuk dapat melihat 

perkembangan suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena 

dari unsur tersebut juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh 

suatu perusahaan sudah tepat atau belum, mengingat sudah begitu 

kompleksnya permasalahan yang dapat menyebabkan kebangkrutan 

dikarenakan banyaknya perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena faktor 

keuangan yang tidak sehat. Perencanaan keuangan yang baik akan memberi 

manfaat bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat selalu memantau pemasukan 

dan pengeluaran dana yang dimiliki. Dalam hal ini perusahaan dapat 

mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk keuntungan dan 

tindakan apa yang tidak perlu dilakukan apabila hasilnya merugikan 

perusahaan.  

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu 

negara serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 
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Kegiatan investasi bursa efek di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan 

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan 

semakin pesatnya perkembangan kehidupan bisnis dan ekonomi di Indonesia. 

Perkembangan investasi efek ini secara langsung dapat diamati melalui 

perkembangan kegiatan di pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek 

atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan 

dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada, 

(Barlian, 2003). Untuk memberi kepercayaan pada investor, tentunya pihak 

perusahaan harus memberikan rincian laporan keuangan sebagai penilaian 

kinerja keuangan perusahaan yang selama ini dijalankan. Kondisi keuangan 

perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan-laporan 

keuangan yang lain. 

Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap 

laporan keuangan yang telah di analisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan 

sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan 

datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan 

keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di 

waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki 
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perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil analisis historis 

tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana yang akan 

dilakukan di masa datang. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh perusahaan, dapat diusahakan penyusunan rencana yang lebih 

baik demi memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Hasil-hasil yang 

dianggap sudah cukup baik di waktu lampau harus dipertahankan dan 

ditingkatkan untuk masa-masa mendatang (Tampubolon, 2005). 

Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis 

laporan keuangan, di mana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah 

neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan 

menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memungkinkan 

manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan dengan cepat, karena penyajian rasio-rasio keuangan akan 

menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio 

menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga 

dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Analisis pos-pos neraca 

akan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan, sementara 

analisis terhadap laporan laba rugi akan mendeskripsikan hasil atau 

perkembangan usaha dari perusahaan. Informasi yang bisa diperoleh dari 

evaluasi kinerja keuangan antara lain tentang kemampuan perusahaan 

melunasi utang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar 

bunga pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan 

besarnya modal sendiri. 
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Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan. Berdasarkan konsep periode akuntansi, maka 

laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan 

perkembangan perusahaan dari waktu kewaktu untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan mencapai tujuannya. Secara umum tujuan perusahaan adalah 

meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan 

dengan memaksimumkan laba. Pengukuran hasil usaha yang dicapai dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan, (Munawir, 2002: 82). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti nilai 

keefektifan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan pengaruhnya terhadap 

tingkat kinerja keuangan yang dihasilkan perusahaaan farmasi. Aktivitas yang 

dijalankan perusahaan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 

aktivitas dan rasio pasar, penelitian ini diberi judul: “Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Antara Perusahaan Farmasi Milik Pemerintah 

(BUMN) Dengan Perusahaan Farmasi Swasta Di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

dalam hal ini penulis ingin menganalisis perbandingan kinerja keuangan 

antara perusahaan Farmasi Milik Pemerintah (BUMN) dengan perusahaan 

Farmasi Swasta untuk menemukan apakah ada atau tidak perbedaan kinerja 

keuangan antara perusahaan Farmasi Milik Pemerintah (BUMN) dengan 
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Perusahaan Farmasi Swasta selama empat tahun terakhir (2008-2011) ditinjau 

dari analisis likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rasio pasar. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan Farmasi Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan perusahaan Farmasi Swasta Di Bursa Efek 

Indonesia dalam kurung waktu empat tahun terahkir. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai  

berikut :  

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris 

mengenai perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan farmasi milik 

pemerintah dengan perusahaan farmasi swasta dengan menggunakan rasio 

keuangan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pembahasan ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab pendahuluan akan dibahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas tinjauan teori tentang likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, aktivitas, dan rasio pasar serta teori-teori yang mendukung 

penelitian, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

akan diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai populasi dan sampel, jenis 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan analisis data 

perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan Farmasi Milik Pemerintah 

(BUMN) dengan perusahaan Farmasi Swasta Di Bursa Efek Indonesia 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


