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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Aneka Tambang (Persero) Tbk,(Antam) atau (ANTM) didirikan 

dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" tanggal 05 Juli 

1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. 

Kantor pusat Antam berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. 

Simatupang No.1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyatakan kegiatan 

penambangan emas di Cikotok, kabupaten Lebak, Banten telah berakhir. 

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Direktur 

Umum dan CSR PT Aneka Tambang I Made Surata menuturkan 

pertambangan emas Cikotok telah menjadi salah satu bagian dalam sejarah 

bangsa Indonesia saat dikuasai penjajah pada 1936 hingga akhirnya menjadi 

perusahaan negara pada 1960 dan menjadi bagian dari Antam pada 1968. 

Setelah lebih dari 40 tahun, PT Aneka Tambang Tbk melaksanakan proses 

pengakhiran tambang Cikotok sebagai bagian dari implementasi praktik 

penambangan yang baik. 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan, maksimalisasi laba, menciptakan kesejahteraan bagi 

stakeholder, menciptakan citra perusahaan, meningkatkan tanggung jawab 

sosial. Salah satu cara perusahaan untuk mencapai tujuan adalah dengan 
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penerbitan saham. Saham merupakan satu bentuk dari beberapa jenis 

investasi yang dapat diperoleh investor di pasar modal (Agustin, 2014). 

Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien 

untuk mendapatkan laba dan meningkatkan prestasi perusahaan. Oleh sebab 

itu, kinerja keuangan merupakan hal penting bagi setiap perusahaan didalam 

persaingan bisnis untuk mempertahakan kelangsungan perusahaannya.  

Analisis Laporan Keuangan merupakan proses pengidentifikasian 

ciri-ciri keuangan perusahaan yang didapat dari data-data akuntansi serta 

laporan keuangan lainnya. Tujuan analisis laporan keuangan pada dasarnya 

untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan 

kemungkinan di masa yang akan datang.Informasi posisi keuangan dimasa 

lalu sering kali dijadikan dasar untuk memprediksi posisi keuangan di masa 

yang akan datang. Selain itu, tujuan laporan keuangan juga memberikan 

informasi keuangan sebagai salah satu sumber untuk mendukung penguatan 

dalam pengambilan keputusan, khususnya dari sisi keuangan perusahaan 

(Dewa dan Sitohang, 2015). 

Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil kegiatan operasional 

perusahaan, kegiatan operasional di dalam perusahaan ditujukan oleh 

pencapaian laba bersih. Laba merupakan selisih antara revenue dan 

expenses. Kegiatan memaksimalkan revenue disebut juga peningkatan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sedangkan menekan 

expenses disebut juga peningkatan efisiensi. 
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Bagi sebuah perusahaan menjaga dan meningkatkan kinerja 

keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap 

diminati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan 

tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggung 

jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap 

indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Para pelaku pasar modal seringkali menggunakan 

informasi tersebut sebagai tolak-ukur atau pedoman dalam melakukan 

transaksi jual-beli saham suatu perusahaan ( Rengga dan Sukamulja, 2013). 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang 

membandingkan pos-pos yang berupa angka-angka dalam laporan 

keuangan, dalam analisis laporan keuangan informasi yang dibutuhkan 

bergantung pada permasalahan yang ada kebutuhan pemakaian laporan 

keuangan yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Para 

investor berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan antara lain 

untuk mengambil keputusan membeli, menjual, atau menahan saham pada 

perusahaan yang bersangkutan. Para kreditur mempunyai kecenderungan 

untuk pengmbalian pinjaman dan membayar beban bunga pada saat jatuh 

tempo sedangkan para manajer berkepentingan terhadap informasi laporan 

keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar deviden serta 

tersedianya dana untuk mengembangkan usaha perusahaan dimasa yang 

akan datang (Afandi, 2013). 



4 
 

 
 

Analisis kinerja keuangan adalah proses seleksi, hubungan, dan 

evaluasi. Rasio yang paling efektif digunakan dalam interpretasi laporan 

keuangan bila dibandingkan dengan standar atau norma. Rasio tunggal itu 

sendiri tidak menunjukkan kondisi yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. Ini harus dibandingkan dengan patokan atau standar 

sebelum mengomentari rasio. Analisis rasio adalah proses penentuan dan 

menafsirkan hubungan numerik berdasarkan laporan keuangan. Ini 

membantu untuk ringkasan jumlah besar data keuangan dan membuat 

penilaian kualitatif tentang kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio 

keuangan adalah studi rasio antara berbagai item atau kelompok item dalam 

laporan keuangan. Analisis keuangan adalah sebagai proses identifikasi 

kekuatan keuangan dan kelemahan perusahaan (Jami dan Bahar, 2016). 

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh 

perusahaan dalam menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada 

periode tertentu. Dengan demikian penilaian kondisi keuangan perusahaan 

dapat dilihat dari suatu laporan keuangan yang telah diterapkan oleh 

perusahaan guna menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak 

baik pihak eksternal maupun pihak internal dalam pengambilan keputusan 

yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Bagi investor selaku pihak 

eksternal, laporan keuangan sangat berperan penting dalam memberikan 

gambaran mengenai aktivitas keuangan baik dalam kinerja keuangan 

maupun operasi perusahaan. Salah satu hal yang dilihat oleh investor dalam 

berinvestasi adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laporan 
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keuangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan selalu 

mempublikasikan laporan keuangannya agar para calon investor dapat 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan prospek perusahaan tersebut 

ke depan. Dengan kata lain, sebuah laporan keuangan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi para calon investor saat melakukan investasi. Dalam 

perusahaan yang listing di bursa efek laporan keuangan biasanya bersifat 

transparan atau dipublikasikan ke masyarakat selaku investor. Sedangkan 

pada pihak internal dapat mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan yang 

ada pada suatu perusahaan sehingga dapat dengan segera mengambil 

tindakan untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan melakukan 

pengambilan keputusan mengenai strategi dan kebijakan-kebijakan yang 

akan diambil secara tepat guna dan mencapai sasaran. 

Informasi yang didapat dari laporan keuangan sangat penting dalam 

mengetahui posisi keuangan, hasil-hasil yang dicapai serta kegagalan yang 

diterima perusahaan. Oleh sebab itu analisis terhadap laporan keuangan 

sangatlah penting dalam menentukan sesuatu yang akan dilakukan di 

periode berikutnya. Laporan keuangan dapat memiliki tingkat informasi 

yang baik apabila dilakukan perbandingan antara dua tahun atau lebih 

laporan keuangan dengan menggunakan analisis-analisis keuangan yang 

akan menggambarkan kebijakan-kebijakan perusahaan dan bagaimana 

perusahaan bertindak (konservatif atau agresif) serta hasil-hasil yang 

didapat oleh perusahaan yang akan membantu atau mendukung keputusan 
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yang akan dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal (Natan dan 

Setiana, 2010). 

Keuangan sangat menarik dan mungkin salah satu konsep 

benchmarking paling umum digunakan. Hal ini terutama disebabkan oleh 

daya tarik ukuran kinerja keuangan-akuntansi. Kenyamanan tambahan 

berasal dari fakta bahwa seluruh proses dapat dilakukan tanpa pengetahuan 

yang sebenarnya dan izin dari ner paruh benchmarking, karena sebagian 

besar informasi yang diperlukan untuk analisis tersedia untuk umum, karena 

perusahaan diberikan kemungkinan untuk benchmark dengan hampir setiap 

orang di dunia, dengan cara yang relatif sederhana dan tanpa investasi yang 

persyaratan pelaporan keuangan kerangka peraturan (Vasilic, 2014). 

Di dunia ekonomi modern,  modal intelektual menjadi untuk 

sumber daya utama untuk keunggulan kompetitif antara perusahaan. Juga, 

modal intelektual memainkan peran penting dalam faktor fundamental dari 

produksi dan perdagangan sesuai dengan pengetahuan ekonomi baru. 

Dengan demikian, mengidentifikasi komponen modal intelektual sebagai 

sumber daya untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat yang lebih tinggi dari manusia dan 

modal intelektual memiliki kinerja keuangan yang lebih diinginkan. Selama 

dekade terakhir, banyak peneliti membahas tentang modal intelektual 

sebagai sumber utama keunggulan kompetitif yang merupakan hasil 

organisasi aset non-jelas. Banyak penelitian eksperimental dilakukan di 

domain dari manajemen dan pasar modal untuk menyelidiki hubungan 
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antara modal intelektual dan kinerja di berbagai negara. Karya yang 

signifikan telah dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur dan 

melaporkan hubungan ini. Perusahaan harus mempertimbangkan 

keunggulan kompetitif untuk bertahan hidup strategis mereka. Sejak itu 

pasar, produksi, pesaing dan ketentuan masyarakat cepat dalam perubahan, 

inovasi dan pengetahuan yang berkelanjutan peningkatan memungkinkan 

mereka untuk menjaga keunggulan kompetitif yang stabil. Oleh karena itu, 

manajer saat ini mempertimbangkan pengetahuan, kemampuan untuk 

membuat dan memanfaatkan pengetahuan sebagai sumber daya yang paling 

penting dari keunggulan kompetitif yang stabil; karena, pengetahuan 

dianggap sebagai aset dan usaha dalam antrean untuk mengelola 

pengetahuan dan menggunakan modal intelektual disertai dengan sukses 

sehubungan signifikan untuk mengarahkan organisasi. Di era sekarang, 

dengan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pengetahuan atau 

pengetahuan berorientasi, aset tidak jelas perusahaan dan modal intelektual 

mereka adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang stabil. 

Karena ini, perhatian terhadap barang-barang tidak jelas dalam berbagai 

konteks seperti akuntansi dan manajemen strategis yang dikembangkan 

secara luas ( Choopani dan Ehtesham, 2010). 

Krisis keuangan memaksa banyak investor untuk 

mempertimbangkan kembali berbagai sektor ekonomi dan untuk 

mengevaluasi kekuatan ekonomi dan kinerja keuangan. Kami berusaha 

untuk memeriksa apakah agribisnis menunjukkan kinerja sektor yang kuat 
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jika dibandingkan dengan sisa perusahaan dalam perekonomian. Tujuan 

kami adalah untuk memberikan pemeriksaan berisi agribisnis dibandingkan 

dengan semua perusahaan berdasarkan indikator kinerja umum ini akan 

memungkinkan kita untuk secara objektif memeriksa kinerja keuangan 

historis agribisnis publik (Katchova dan Enlow, 2013). 

Pasar keuangan telah mengalami perubahan yang menarik dan 

membuka peluang bisnis dan investasi yang sangat baik di sektor keuangan, 

banyak tumbuh sektor jasa keuangan dan masyarakat lebih sadar tentang 

keuangan produk. Pertumbuhan dan evolusi pasar keuangan menyebabkan 

perkembangan pasar modal terstruktur dengan baik dengan peluang 

investasi yang menarik untuk investor individu. Perkembangan pasar modal 

telah menyebabkan perkembangan dari badan pengatur yang mengubah 

hukum baru untuk layanan keuangan yang disediakan sesuai dengan 

kebutuhan pasar, juga pengembangan berbagai sub pasar yang disebut 

sebagai indeks, indeks yang memberikan informasi otentik kepada investor 

(Chetna dan Mitual, 2012). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

diperoleh rumusan masalah adalah: 

Bagaimana tingkat keberhasilan kinerja keuangan PT. Aneka Tambang 

(persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah: Untuk menganalisa kinerja keuangan PT. Aneka Tambang 

(persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis                          

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk 

menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dalam hal 

penilaian tingkat kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (persero). 

2.  Manfaat Praktis 

   a. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini merupakan bahan evaluasi dan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat 

berkaitan dengan kelangsungan PT. Aneka Tambang (persero). 

b. Bagi Pemegang Saham dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk 

pertimbangan investasi pada saham perusahaan PT. Aneka Tambang 

(persero). 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui bagian-bagian yang akan dibahas dan 

mempermudah pengertian serta pemahaman dalam penulisan ini maka 

penulis menyusun sistematika penulisan.  

Bab sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan menfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Manjelaskan manajemen keuangan, kinerja keuangan 

perusahaan, jenis laporan keuangan,pengertian laporan 

keuangan, tujuan laporan keuangan, pemakaian laporan 

keuangan, analisis laporan rasio keuangan, Klarifikasi rasio 

keuangan, keterbatasan analisis rasio keuangan, teknik-teknik 

analisis laporan keuangan, hubungan rasio keuangan dengan 

kinerja keuangan, keunggulan analisis rasio keuangan dan 

kelemahan analisis rasio keuangan, tobin s q, dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dan waktu, jenis  dan sumber data, metode 

pengumpulan data, analisis data, metode analisis, variabel 

penelitian dan definisi operasional. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan mengambil keputusan dari hasil 

penelitian dan memberikan saran-saran sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakuka 

 


