
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang 

didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang 

kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 

ekonomis manusia. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan menggabungkan 

berbagai sunber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, serta 

modal. 

Perusahaan juga memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk 

memenuhi kepentingan para anggotanya. Kesuksesan dalam mencapai tujuan 

tersebut dapat dinilai dari prestasi manajemen. Penilaian prestasi dapat dilihat 

dari kinerja keuangan perusahaan tersebut yang mana akan digunakan sebagai 

pengambilan keputusan intern maupun ekstern perusahaan. 

Menurut Chairiri dan Ghozali (2007), kinerja perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan informasi keuangan atau juga dengan menggunakan 

informasi non keuangan.Informasi non keuangan ini dapat berupa kepuasan 

pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Meskipun begitu, 

kebanyakan kinerja perusahaan diukur dengan rasio keuangan dalam periode 

tertentu. 

Keperluan akan informasi keuangan menjadi sangat penting ketika 

perusahaan berada dalam persaingan pasar global. Untuk memperoleh 
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gambaran perkembangan financial maka perlu dilakukan analisis rasio 

keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan adalah instrument analisis prestasi dari 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indicator keuangan, 

yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang bersangkutan (Warsidi dan Bambang dalam 

Fahmi, 2011) 

Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio profitabilitas, rasio leverage, 

rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang 

akan digunakan adalah rasio profitabilitas, yang mana penulis akan menilai 

Return On Assets, Return On Equity, Gross Profit Margin, Net Profit Margin 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sector industry . 

Penelitian ini juga akan menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) untuk melihat berapa nilai tambah ekonomis yang bisa dihasilkan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Brigham dan Houstan (2006:68), 

EVA adalah nilai yang ditambahkan oleh manajemen kepeda pemegang 

saham selama satu tahun tertentu. EVA mencerminkan laba residu yang 

tersisa setelah biaya dari seluruh modal termasuk modal ekuitas dikurangkan. 

Saat perusahaan berhasil menghasilkan nilai tambah maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut bagus. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah salah satu tahapan dari beberapa tahapan 

untuk membuat sebuah karya ilmiah penelitian atau lainnya. Rumusan 

masalah atau research questions atau sering disebut research problems 

memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik itu sebab atau 

akibat. Berikut penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan pada tiap sector 

industry berdasarkan rasio ROA, ROE, GPM dan NPM yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2016? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan pada tiap sektor 

industri berdasarkan rasio nilai Economic Value Added (EVA) yang 

terdaftar di BEI periode 2014 -2016 ? 

3. Sektor industri manakah yang mempunyai kinerja keuangan terbaik 

selama periode 2014-2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan publik yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2016 dengan rasio ROA, ROE, GPM, NPM. 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan publik yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2016 dengan menggunakan metode Economic Value 

Added (EVA). 
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3. Untuk menganalisis sector industry manakah yang lebih baik kinerja 

keuangan perusahaannya selama periode 2014 -2016 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis: 

Untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat 

selama perkuliahan. Serta menambah pengalaman penulis dalam 

menganalisa laporan keuangan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan : 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

kinerja keuangan perusahaan dan bisa dijadikan ukuran untuk mengambil 

langkah dalam meningkatkan laba perusahaan dan nilai tambah 

perusahaan. 

3. Bagi Investor : 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan bagi para investor 

dalam memilih perusahaan mana yang dapat memberikan feedback sesuai 

yang diinginkan oleh para investor. 

4. Bagi Kreditor : 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi dalam memberikan pinjaman 

kepada perusahaan-perusahaan tersebut. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini berisi tentang motif penulis dalam melakukan 

penelitian atau biasa disebut latar belakang dalam menganalisa 

sebuah masalah. Penulis juga menyertakan beberapa rumusan 

masalah dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Disertai juga 

manfaat dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini. Teori- teori diambil dari berbagai sumber 

seperti jurnal, buku, maupun artikel. Disertakan juga penelitian 

terdahulu sebagai bahan tambahan literature. Penelitian ini tidak 

menguji hipotesis dikarenakan penulis membandingkan seluruh 

kinerja keuangan antar sector.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ketiga ini, penulis membahas tentang jenis penelitian 

yang digunakan. Populasi yang dipakai, definisi operasional  

variable  yang digunakan serta metode dalam menganalisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menjelaskan sejarah singkat, analisa data, serta 

pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab kelima berisi kesimpulan serta saran yang diberikan dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


