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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi membuat

persaingan antar perusahaan pun semakin meningkat. Dalam hal ini

persaingan antara produsen semen di Indonesia semakin meningkat setelah

didera krisis selama beberapa tahun lalu, terutama perusahaan-perusahaan

semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Salah satu perusahaan semen

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah PT Indocement Tunggal

Prakarsa Tbk (“Indocement” atau “Perseroan”) merupakan salah satu

produsen semen terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis

semen bermutu, termasuk produk semen khusus. Perusahaan yang didirikan

tahun 1985 dan saat ini mengoperasikan 12 pabriknya secara terpadu dengan

total kapasitas produksi sebesar 17,1 juta ton semen per tahun.

Dalam menjalankan usahanya PT. Indocement Tunggal Prakasa tidak

lepas dari masalah keuangan, karena berhasil tidaknya perusahaan tergantung

pada kondisi keuangan perusahaan yang disusun dalam laporan keuangan.

Kondisi keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Pihak yang memerlukan informasi keuangan perusahaan bukan hanya

manajer keuangan saja, tetapi juga beberapa pihak luar perusahaan perlu



memahami kondisi keuangan perusahaan diantaranya adalah para calon

pemodal dan kreditur.

Laporan keuangan berisi informasi penting untuk masyarakat,

pemerintah, pemasok dan kreditur, pemegang saham, manajemen

perusahaan. Analisis dari laporan keuangan bersifat relatif karena didasarkan

pengetahuan dan menggunakan rasio. Laporan finansiil memberikan ihktisar

mengenai keadaan finansiil suatu perusahaan, di mana neraca mencerminkan

nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada saat tertentu, dan laporan laba rugi

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu

(Riyanto, 2001:327). Analisis laporan keuangan merupakan sustu proses

yang berguna untuk memeriksa data keuangan masa lalu dan sekarang

dengan tujuan mengevaluasi dan mengestimasi risiko di masa akan datang.

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk

berbagai keperluan.

Laporan keuangan digunakan untuk membuat analisis laporan

keuangan, sehingga tingkat kesehatan dapat diketahui tingkat kinerja

keuangan bagi perusahaan sangat berguna, karena tingkat kinerja keuangan

merupakan salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup perusahaan. Untuk

mengetahui kondisi keuangan PT. Indocement Tunggal Prakasa yang

meliputi kondisi umum kinerja keuangan perusahaan, rasio keuangan

berguna untuk mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan

dilakukan perbandingan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya dan

bila dibandingkan dengan rasio rata-rata industri dari perusahaan sejenis



yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat diketahui baik

tidaknya kinerja perusahaan, karena kinerja keuangan merupakan cerminan

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber

dayanya. Banyak pihak yang berbeda kepentingan terhadap kinerja

keuangan, tergantung dari sudut pandang yang diambil. Sudut pandang

manajemen berkepentingan terhadap keberhasilan perusahaan agar dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemilik berkepentingan dengan

profitabilitas dari investasi modal yang ditanamkan.

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dengan

menggunakan analisis rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas,

solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas dapat dilakukan oleh berbagai pihak

untuk berbagai macam kepentingan.  Oleh sebab itu dalam pengambilan

keputusan perusahaan antara likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan

profitabilitas harus sama-sama diperhatikan. Tujuan penelitian terhadap

analisis rasio keuangan yaitu membantu para manajer keuangan perusahaan

memahami dan mengetahui apa yang perlu dilakukan perusahaan atas

informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas. Manfaat bagi perusahaan

setelah di analisis rasio keuangannnya adalah perusahaan dapat dikatakan

likuid bilamana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek,

perusahaan dapat dikatakan pengelolaan aktivanya baik bila perusahaan

mampu menggunakan asetnya dengan efisien, perusahaan dikatakan solvabel

jika perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka

pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan baik, perusahaan



dikatakan profit apabila mampu menghasilkan keuntungan pada penjualan,

aset, dan modal saham. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas

peneliti mengambil judul penelitian:

“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Indocement

Tunggal Prakasa Tbk Yang Terdaftar Di BEI)”

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis membatasi masalah pada:

1. Penelitian ini dilakukan pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan

perusahaan semen sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan menggunakan data-data dari ICMD (Indonesian Capital Market

Directory) 2007 berupa laporan keuangan selama tiga tahun periode

2004-2006.

2. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan rasio

keuangan PT. Indocement Tunggal Prakasa dengan rata-rata industri

ditinjau dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas.

C. Perumusan Masalah

Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan

khususnya pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk dimana perbandingan

antara rasio perusahaan dengan rata-rata rasio industri sangat penting, agar



dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Berdasarkan latar

belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

 Apakah kinerja keuangan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk ditinjau dari

rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas sudah baik apabila

dibandingkan dengan rasio rata-rata industri sejenis tahun 2004-2006?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Indocement Tunggal

Prakasa Tbk, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

mengetahui kinerja keuangan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk ditinjau

dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas sudah baik

apabila dibandingkan dengan rasio rata-rata industri sejenis  tahun 2004-

2006.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran yang

bermanfaat bagi perusahaan untuk penentuan pengambilan keputusan

kinerja keuangan perusahaan.



b. Sebagai tolak ukur bagi manajemen perusahaan untuk menilai apakah

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain di bidang usaha

yang sama.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan digunakan

sebagai dasar informasi tambahan dalam penelitian lebih lanjut dibidang

yang sama di waktu yang akan datang, khususnya berkaitan dengan

analisis rasio keuangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi

gambaran secara umum tentang peremasalahan 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, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan

sebagai dasar dalam penulisan ini, mengenai arti laporan

keuangan, macam-macam laporan keuangan, teori-teori yang

relevan, serta penelitian terdahulu.



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang cara dan metode penelitian dalam

menyusun skripsi diantaranya kerangka pemikiran, hipotesis,

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum

obyek penelitian, hasil penelitian 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.


