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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tingkat persaingan yang semakin ketat merupakan suatu kondisi yang 

harus dihadapi oleh perusahaan dan juga berbagai permasalahan, baik yang 

bersifat intern maupun ekstern. Seperti beberapa tahun yang lalu, beberapa 

perusahaan menaikan harga tiap output yang dihasilkan untuk menutupi biaya 

produksi yang meningkat, hal ini dilakukan oleh beberapa perusahan untuk 

menutupi dampak dari kenaikan harga minyak dunia yang terlampau tinggi. 

Tetapi ada juga perusahaan yang masih tetap mempertahankan harga tiap 

output yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat suatu 

kebijakan tentang hal tersebut. Beberapa perusahaan berusaha untuk 

menyikapi hal ini dengan melakukan beberapa alternatif misalnya dengan 

menggunakan energi alternatif sebagai  bahan pengganti. Untuk melakukan 

beberapa alternatif ini perusahaan perlu melakukan proses pengambilan 

keputusan, agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan dalam 

menentukan alternatif-alternatif permasalahan tersebut.  

Di dalam proses pengambilan keputusan diperlukan suatu analisa 

laporan keuangan suatu perusahaan agar keputusan yang diambil tidak 

bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Laporan 

keuangan dirancang untuk membantu para pemilik, manajer, kreditor dan 

pihak-pihak yang berkepentingan lainya untuk mengambil keputusan yang 
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cerdas. Kegiatan analisis laporan keuangan merupakan salah satu media untuk 

mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat dan dijadikan 

sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2006: 25). 

Oleh karena itu, maka perusahaan perlu melakukan analisa laporan keuangan 

agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. 

Dimana laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi (Agnes 

Sawir, 2001: 2). Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban 

manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang 

dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan, yaitu pemilik 

perusahaan (pemegang saham), kreditor, (Bank atau Lembaga Keuangan), dan 

pihak lainnya yang berkepentingan (Rahardjo, 2001: 45). Dengan adanya 

laporan keuangan maka dapat dilihat kinerja suatu perusahaan apakah dalam 

kondisi yang baik atau tidak. Salah satu indikator perusahaan yang kinerjanya 

baik dapat dilihat dari aspek keuangan dan finansialnya. Pengelolaan 

keuangan yang baik akan membantu mencapai tujuan perusahaan.  

 Media yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi kesehatan 

perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, 

ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan 

perusahaan yang paling pokok yaitu neraca dan laporan rugi laba. Neraca 

keuangan merupakan snaphot kekayaaan perusahaan pada waktu tertentu. 

Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal sendiri 

pada pasiva. Jadi kekayaan adalah penjumlahan dari kewajiban dan modal 
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sendiri. Oleh karena itu, dalam penyusunan neraca harus dilakukan secara 

cermat dan tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain neraca laporan keuangan yang paling pokok lainnya adalah 

laporan rugi laba. Laporan rugi laba memberikan informasi tentang 

keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, karena keberhasilan 

manajemen pada umumnya diukur dengan laba yang diperoleh oleh 

manajemen pada periode tertentu. Laba adalah selisih antara pendapatan yang 

telah direalisasiakan dengan biaya yang terjadi untuk mendapatkan 

pendapatan tersebut (Munawir, 2002: 47). Perusahaan dikatakan laba apabila 

pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dari pendapatan. 

 Di dalam menganalisis media tersebut menggunakan rasio laporan 

keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuanagan dengan pos lain yang memiliki 

hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti (Harahap, 2006: 297). 

Menurut Hanafi ada lima jenis rasio yang sering digunakan yaitu rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang atau levarage, rasio keuntungan atau 

profitabilitas, dan rasio pasar. 

Dari menganalisis laporan keuangan tersebut akan dapat diketahui 

kondisi terakhir keuangan perusahaan, apakah perusahaan memiliki stabilitas 

keuangan yang makin baik dari satu periode ke periode berikutnya, dan 

kondisi perusahaan dibanding dengan perusahaan lain yang sejenis, apakah 

perusahaan berada di atas rata-rata industri sejenis atau bahkan berada di 
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bawah rata-rata industri. Dengan hasil analisa tersebut, suatu perusahaan 

diharapkan mampu bertahan dan mengembangkan perusahaanya sehingga 

perusahaan dapat semakin maju dan mampu bersaing dengan perusahaan-

parusahaan lain. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengadakan penelitian dengan 

judul : “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 

SEMEN YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Kasus Pada PT Semen 

Gresik Tbk)”  

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perumusan masalah 

penelitian ini hanya terbatas pada ”Bagaimana kondisi kinerja keuangan PT 

Semen Gresik Tbk dengan perusahaan sejenis lainnya yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2005 – 2007?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan begitupun dengan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan 

PT Semen Gresik Tbk dengan perusahaan sejenis lainnya yang terdaftar di 

BEI, bila ditinjau dengan alat rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio rentabilitas, dan juga menggunakan rasio industri yang 

digunakan sebagai alat pembanding antara perusahaan-perusahaan yang 

sejenis dengan PT Semen Gresik Tbk. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mendapat suatu manfaat atau 

keuntungan bagi perusahaan atau pihak luar, yaitu : 

1. Bagi Pihak Manjemen Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan  kebijaksanaan yang akan datang agar dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

berikutnya dan dapat dijadikan informasi tambahan. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan 

menerapkan teori yang selama ini diperoleh dari bangku perkuliahan. 

 

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, serta 

sistematika penyusunan skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi mengenai uraian masalah-masalah yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian yang meliputi pengertian 

kinerja keuangan, pengertian laporan keuangan, arti penting 

laporan keuangan tujuan laporan keuangan, manfaat laporan 

keuangan, sifat laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan 

keuangan, analisa laporan keuangan, serta tujuan analisa laporan 

keuangan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang 

dilaksanakan dalam memperoleh data yang mencakup kerangka 

pemikiran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisa data dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum 

perusahaan, slangkah –langkah analisis data,  pengolahan data dan 

hasil analisis data yang telah diproses dan analisis keseluruhan. 

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 penelitian. 

  


