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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan, tidak 

hanya sekedar menyerap tenaga kerja, mencari kesempatan berusaha atau 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk meraih market share yang 

luas, akan tetapi tujuan utama perusahaan adalah lebih mengarah kepada 

profit atau keuntungan. Maka dari itu perusahaan mempunyai suatu ciri khas 

yaitu profit oriented, baik perusahaan milik swasta maupun milik 

pemerintah. Tujuan tersebut juga akan menyediakan sarana bagi pihak - 

pihak lain, sehingga pengusaha mampu untuk mengambil keputusan secara 

cermat dan tepat, namun situasi ini harus disesuaikan dengan keadaan 

masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial ataupun deflasi / inflasi. 

Berkaitan dengan hal di atas perusahaan dalam menjalankan usahanya 

dihadapkan dengan berbagai masalah yang sangat kompleks. Salah satunya 

adalah usaha untuk memaksimalkan laba dan penggunaan modal yang 

optimal dengan masalah keuangan atau financial. Dalam memaksimalkan 

laba biasanya suatu perusahaan menggunakan suatu kriteria sebagai ukuran 

untuk menjaganya, maka perusahaan harus dapat mengatur dan memelihara 

keuangan perusahaan agar efektif. 

Laporan keuangan dapat digunakan untuk membuat analisa laporan 

keuangan, sehingga tingkat kesehatan dapat diketahui. Tingkat kinerja 
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perusahaan sangat berguna, karena merupakan salah satu alat pengontrol 

kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu laporan keuangan perusahaan 

juga berguna bagi manajer, kreditur atau investor sehingga dapat diketahui 

secara pasti berapa laba yang diperoleh perusahaan. Laba bagi perusahaan 

dimanfaatkan untuk mempertinggi rasio laba dan penggunaan modal. 

Tujuan perusahaan yang lainnya adalah perusahaan didirikan dalam 

jangka waktu yang panjang bukan hanya untuk mengikuti musim maka dari 

itu perusahaan harus mampu mempertinggi rasio laba, jadi perusahaan harus 

diarahkan mendapat titik rentabilitas yang maksimal sehingga tingkat kinerja 

perusahaan akan membaik. Selanjutnya likuiditas, solvabilitas, aktivitas , 

profitabilitas,   juga merupakan faktor yang diperhitungkan perusahaan 

karena dengan semakin membaiknya kinerja perusahaan tersebut, maka 

kemampuan membayar hutang perusahaan semakin meningkat pula, baik itu 

hutang-hutang jangka panjang (solvabilitas) maupun hutang-hutang jangka 

pendek (likuiditas) pada saat ditagih atau pada saat dilikuidasi, hal ini dapat 

dihitung dengan menggunakan analisa rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio 

keuangan dapat dihitung dari laporan keuangan. 

Ada dua laporan keuangan yang pokok yaitu neraca dan laporan rugi / 

laba. Neraca keuangan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, 

kewajiban, keuangan dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu, 

laporan rugi laba menunjukkan laba rugi yang diperoleh perusahaan pada 

waktu tertentu (Husnan ; 1999 ).  Berdasarkan latar belakang tersebut , maka 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul   
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“ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN GO PUBLIK  SEKTOR CONSUMER GOODS. (Studi 

Kasus Pada PT. Mustika Ratu Tbk Yang Terdaftar di BEI)” 

 

B. Perumusan masalah 

Analisa laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 

khusus pada perusahaan PT. MUSTIKA RATU Tbk dimana penilaian 

sangat penting, agar dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Maka permasalahan yang diambil adalah : 

1. Bagaimana  perkembangan kinerja keuangan PT. MUSTIKA RATU. 

Tbk ditinjau dari rasio keuangan selama tahun 2004 - 2006? 

2. Apakah kinerja keuangan PT. MUSTIKA RATU Tbk  baik jika 

dibandingkan dengan rata-rata rasio industri sejenis? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. MUSTIKA RATU Tbk  pada 

tahun 2004 – 2006 ditinjau dari rasio keuangan ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. MUSTIKA RATU 

Tbk  tahun 2004 – 2006 bila dibandingkan dengan rata-rata rasio industri 

sejenis? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan : penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan 

gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan terpacu untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan 

2. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan . 

3. Bagi BEI : penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang publikasi laporan keuangan perusahaan karena dapat 

meningkatkan aktivitas perdagangan di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

4. Bagi investor : penelitian ini diharapkan berguna  sebagai acuan dalam 

melakukan investasi 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga 

memudahkan pemahaman dan menganalisa masalah-masalah di atas. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

 perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penyusunan skripsi. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penulisan ini tentang laporan keuangan yang 

meliputi pengertian laporan keuangan, unsur-unsur laporan 

keuangan, kegunaan laporan keuangan, laporan keuangan dalam 

perusahaan. Selain itu akan dibahas mengenai pengertian kinerja 

keuangan dan macam analisis keuangan perusahaan berdasarkan 

tekniknya, kelebihan dan kekurangan rasio keuangan. Dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini memuat tentang cara dan metode penelitian dalam 

menyusun skripsi diantaranya kerangka pemikiran, sumber dan 

jenis data, alat analisis. 

BAB IV : DATA DAN EVALUASI 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai   

Pengertian go public, analisa data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran dari analisis yang diperlukan 

berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti. 




