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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah menurunnya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia, Indonesia

memilki pasar semen yang besar dan memiliki prospek. Hal tersebut membuat

Indonesia menjadi incaran perusahaan-perusahaan negara tetangga.

Munculnya pemain lokal dan asing dalam industri semen membuat persaingan

industri semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kian ketat. Ditambah

lagi dengan melimpahnya pasokan, memaksa para pelaku industri semen

melakukan strategi untuk memenangkan persaingan.

Melihat kondisi tersebut, perusahaan semen yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Apalagi mereka

terjun di bidang yang sama, Berbagai cara harus dilakukan agar perusahaan

semen dapat berkembang dan terjaga stabilitasnya. untuk itu kinerja

perusahaan harus diperhatikan dengan baik, Kinerja perusahaan sendiri

merupakan suatu hasil mengenai posisi keuangan dari usaha formal yang

telah dilakukan perusahaan dalam batas waktu tertentu Harmono (2011:23).

Sedangkan menurut Fahmi dikutip dalam Maith (2013) kinerja perusahaan itu

sendiri merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.



2

Salah satu yang menggambarkan kinerja perusahaan adalah melalui

laporan keuangannya. Jika suatu perusahaan telah menjadi bagian dari Bursa

Efek Indonesia, maka laporan keuangannya akan bersifat terbuka, hal itu

karena perusahaan bukan hanya milik beberapa orang saja tetapi juga

masyarakat umum yang menginvestasikan dananya.

Laporan keuangan menjadi penting karena laporan keuangan

menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Hal itu dapat dilihat

dari komponen-komponen laporan keuangan yang dapat menilai prestasi

yang telah dicapai perusahaan, efektivitas, dan efisiensi kegiatan yang telah

dilaksanakan, kelemahan, atau kekuatan yang sedang dimiliki perusahaan

serta apa yang membuat kinerja naik ataupun turun (Agustin dkk, 2013)

sertamasyarakatpun kini juga dapat memperhatikan kinerja perusahaan

melalui laporan keuangan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, dengan

kinerja keuangan perusahaan yang baik maka dapat menarik minat investor

atau masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, laporan keuangan dapat berarti

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. maka dari itu perlu diadakan analisa

hubungan dari berbagai pos-pos dalam suatu laporan keuangan yang sering

disebut analisis laporan keuangan (Pongoh, 2013).

Analisis Laporan keuangan dapat dianalisa dengan alat perhitungan

berupa analisis rasio, cross-section, time-series, commonsize, dan

indeks/trend. Salah satu metode analisis yang paling banyak digunakan

adalah analisis rasio yaitu dengan menganalisa hubungan antara unsur-unsur

dalam laporan keuangan. Sehingga angka dari hasil analisis rasio keuangan
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dapat menunjukkan aktivitas perusahaan dalam keadaan menguntungkan atau

tidak (Rubianti, 2013).Hal itu dipertegas dengan penelitian dari Adedeji

(2014) bahwa “The study confirmed thatthere is significant relationship

between ratio analysis and organizational performances as well as financial

ratioshighlight the importance of effective management of an organization”.

yang berarti “Penelitian ini (alat untuk mengukur kinerja organisasi

menggunakan analisis rasio) menegaskan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara analisis rasio dan kinerja organisasi dimana analisis rasio

menyoroti pentingnya manajemen yang efektif dari sebuah organisasi”.

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi setiap perusahaan semen

adalah masalah persaingan. Adapun kemampuan untuk bersaing ditentukan

oleh kondisi perusahaan, entah itu perusahaan yang didominasi oleh

pemerintah (negara) maupun swasta. Berbagai cara harus dilakukan agar

perusahaan semen dapat berkembang dan terjaga stabilitasnya. untuk itu

kinerja perusahaanharus diperhatikan dengan baik. Dengan kondisi

perusahaan yang baik, maka dapat menarik minat masyarakat ataupun

investor untuk berinvestasi. Begitu pula dengan PT Indocement Tunggal

Prakasa Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk,

dan PT Semen Indonesia Tbk, meskipun keempat perusahaan ada yang

sahamnya didominasi oleh pemerintah (negara) dan swasta, perusahaan

tersebut terjun dibidang yang sama maka tidak menutup kemungkinan untuk

saling berusaha untuk dapat menjadi yang terbaik.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kondisi dari tiap-

tiap perusahaan berbeda. Begitu juga dengan potensi yang dimiliki masing-

masing perusahaan. Dan itu semua tergantung pada bagaimana perusahaan

mengelolanya dan menggali potensi perusahannya.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya dari Maith (2013) yang

berjudul “Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan

pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk”. Perbedaanya peneliti tidak

hanya berfokus pada satu perusahaan saja, tapi ke beberapa perusahaan yang

masih termasuk dalam satu industri yang sama yaitu Industri semen yang

meliputi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT Semen Baturaja (Persero)

Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Selain itu, alat

analisis nya sama dengan penelitian sebelumnya dengan tambahan satu alat

analisis yaitu rasio pasar (pada rasio keuangan), serta cross-section,time-

series, commonsize, dan indeks/trend. Untuk analisis commonsize dan

analisis indeks / trend peneliti memilih satu perusahaan yaitu PT Semen

Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek penelitian. Pemilihan tersebut

berdasarkan ketertarikan peneliti dimana PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

merupakan perusahan semen terbesar di Indonesia dan kepemilikan

sahamnya yang didominasi oleh Negara. Perbedaan terakhir yaitu periode

penelitian selama enam tahun, dimulai dari tahun 2010 hingga 2015.

Berdasarkan kondisi tersebutdiatas, Peneliti tertarik untuk

mengambil judul: Analisis keuangan untuk mengukur Kinerja keuangan pada
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Perusahaan Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakahkinerja keuangan perusahaan semen yang terdaftar di BEI

periode 2010 - 2015apabiladitinjaudari analisis rasio keuangannya?

2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan semen yang

terdaftar di BEIperiode 2010-2015 apabila ditinjau secara cross-section?

3. Bagaimana perkembangan kinerja keuanganperusahaan semen yang

terdaftar di BEI periode 2010-2015 apabila ditinjau secaratime-series?

4. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT SemenIndonesia (Persero)

Tbkperiode 2010-2015 apabila ditinjau dari analisis commonsize?

5. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT SemenIndonesia (Persero)

Tbk periode 2010-2015 apabila ditinjau dari analisis indeks/trend?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan semen yang terdaftar di

BEI periode 2010-2015 apabila ditinjau dari analisis rasio keuangannya.
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2. Untuk mengetahuiperkembangan kinerja keuangan perusahaan semen

yang terdaftar di BEI periode 2010-2015 apabila ditinjau secara cross

section.

3. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan semen

yang terdaftar di BEI periode 2010-2015 apabila ditinjau secara time

series.

4. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PT SemenIndonesia

(Persero) Tbk periode 2010-2015 apabila ditinjau dari analisis

commonsize.

5. Untuk mengetahuiperkembangan kinerja keuangan PT SemenIndonesia

(Persero) Tbk periode 2010-2015 apabila ditinjau dari

analisisindeks/trend.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi  Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran,

informasi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan sebelum

melakukan investasi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuanmengenai

perusahaan semen yang tergabung didalam Bursa Efek
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Indonesiakhususnya SemenIndonesia Tbk dan menambah wawasan bagi

peneliti.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penelitian

selanjutnya mengenai analisis rasio terhadap kinerja perusahaan serta

dapat dijadikan sebagai referensi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 5 Bab,

antara lain Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data

dan Pembahasan, dan Penutup.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat

penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menguraikanteori-teori yang menjadi dasar analisis

penelitian. Teori-teori tersebut antara lain teori stake holder, laporan

keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio

keuangan,crosssection-technique, timeseries-technique, analisis

commonsize, analisis indeks / trend, kinerja keuangan perusahaan,

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.
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BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel,

data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, serta metode

analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti disertai

penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan-perusahaan

semen. Selain itu juga membahas analisis data dan pembahasannya.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan peneliti, dan saran untuk

perusahaan semen yang bersangkutan maupun pihak yang

berkepentingan dengan penelitian ini.


