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   BAB I 

                PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Setiap entitas usaha baik badan maupun perseorangan tidak 

dapat terlepas dari kebutuhan informasi. Informasi yang dibutuhkan berupa 

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga (IAI, 2002). 

  Untuk dapat memenuhi kualifikasi informasi yang berguna IAI (2002) 

menetapkan empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, 

relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami maksudnya 

kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Relevan 

maksudnya adalah informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan 

atau memprediksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Kesalahan material dan 
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yang seharusnya disajikan. Dapat dibandingkan artinya pemakai harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 

mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan secara relatif. Untuk dapat 

menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan dengan tujuan dan 

kepentingan pemakainya dikembangkan seperangkat teknik analisis yang 

didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik 

tersebut yang popular diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah analisis rasio 

keuangan. 

Menurut Suad Husnan (1997) untuk melakukan analisis rasio 

keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan 

aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan 

atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, dalam laporan rugi laba saja, 

atau pada neraca dan laporan rugi laba. Setiap analisis keuangan bisa saja 

merumuskan rasio tertentu yang dianggap mencerminkan aspek tertentu.  

Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif 

maupun absolute yang menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu 

dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan (Alwi, 1994 : 107). Rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, 

dan indikator tambahan lainnya (Surat Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.826/KMK.013/1992). Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam 

di dalamnya. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi 
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hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya, misalnya 

membayar upah karyawan atau memenuhi kewajiban financial pada saat 

ditagih. Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan di dalam memenuhi kewajiban, baik jangka panjang maupun 

jangka pendek.  

Indikator tambahan ada 3 macam diantaranya rasio keberhasilan 

sambungan, rasio operasi, dan profit margin. Rasio keberhasilan sambungan 

merupakan hasil dari tingkat keberhasilan itu sendiri, sedangkan rasio operasi 

merupakan rasio perbandingan dari penjualan bersih dengan total biaya, 

semakin tinggi rasio operasi semakin baik karena biaya operasi yang 

digunakan semakin efisien. Profit margin merupakan hasil perbandingan 

antara laba sebelum pajak dengan penjualan bersih yang dipengaruhi biaya-

biaya dan harga jual pada volume penjualan tertentu. Analisis rasio keuangan 

sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan, karena dengan laporan 

keuangan suatu analisis itu dapat dilakukan. Laporan keuangan disusun dan 

disajikan dengan maksud untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai 

keadaan keuangan pada periode tertentu. Secara garis besar pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi perusahaan itu dapat dibedakan menjadi 

dua golongan yaitu pihak intern dan pihak ekstern perusahaan. Pihak intern 

khususnya manajemen bermanfaat diantaranya untuk menyusun rencana 

perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang telah ditempuh dan mengambil 

tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Pihak ekstern diantaranya pemilik 
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perusahaan, kreditur, bankers, investor, pemerintah dan karyawan. Pemilik 

perusahaan berkepentingan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan 

kemungkinan hasil-hasil yang dicapai dimasa yang akan dating. Kreditur 

untuk mengetahui apakah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan 

digunakan sebagaimana mestinya, sehingga kemungkinan perusahaan untuk 

dapat membayar kembali hutang beserta bunganya. Investor berkepentingan 

terhadap prospek keuntungan dimasa yang akan datang dan perkembangan 

perusahaan yang dapat membantu menentukan apakah harus membeli, 

menahan atau, menjual investasinya. Pemerintah berkepentingan diantaranya 

untuk menentukan besarnya pajak, sedangkan karyawan yang diwakili oleh 

organisasinya untuk berusaha memperoleh tingkat upah yang layak dan 

terselenggaranya jaminan sosial yang lebih baik sehubungan dengan 

kelangsungan kerjanya dalam suatu perusahaan. 

Machfoedz (1994), menguji manfaat rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba dimasa depan hasilnya rasio keuangan tertentu 

dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba satu tahun kedepan, 

tetapi tidak untuk lebih dari satu tahun. 

Houghton dan woodliff (1987), studi hubungan rasio keuangan dengan 

return saham didasarkan pada asumsi bahwa rasio keuangan berguna bagi 

investor. Agar berguna rasio harus memberikan informasi yang membantu 

didalam proses pembuatan keputusan. Dia mempelajari kegunaan rasio 
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 keuangan dengan menguji kekuatan hubungan rasio keuangan dengan return 

saham dimasa mendatang. O’cconor menguji apakah rasio keuangan yang 

menggunakan data keuangan yang dipublikasikan berguna bagi pembuat 

keputusan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti yang 

diberikan analisis kekuatan hubungan variasi model ratio rate of return 

memproyeksikan keraguan kegunaan rasio keuangan bagi investor saham 

biasa. 

Sehubungan dengan uraian diatas dan mengingat bahwa kinerja suatu 

perusahaan sangat penting, maka perlu dianalisis indikator-indikator yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga penulis mengambil judul 

 ”ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

PERUSAHAAN CONSUMER GOODS (Studi Empiris Perusahaan Kosmetik 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu”Bagaimana kinerja keuangan perusahaan kosmetik 

yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta ditinjau dari analisis rasio 

keuangannya ?” 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka 

penulis sengaja membatasi khusus pada laporan keuangan dari tahun 2003 

sampai dengan tahun 2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

kosmetik yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta ditinjau dari analisis 

rasio keuangannya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Bagi investor, dapat membantu untuk menentukan pertimbangan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

2) Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan-masukan dalam mengelola 

keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan serta penentuan kebijaksanaan di masa yang akan 

datang. 

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuan  nuntuk perbandingan 

dalam penelitian serupa. 
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4) Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dan dunia  usaha, 

juga merupakan  penerapan teori-teori yang diperoleh dengan praktek yang 

terjadi dilapangan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian maka dibuat 

rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan inti masalah 

yaitu meliputi pengertian, tujuan laporan keuangan, pemakai 

dan kebutuhan informasi, sifat laporan keuangan, kertebatasan 

laporan keuangan, isi laporan keuangan, pengertian analisis 

rasio keuangan serta jenis-jenis indikator kinerja Perusahaan, 

kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian sebelumnya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian populasi dan sampel, 

data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, metode 
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analisis data, definisi operasional dan analisis data dan 

pembahasan. 

BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum perusahaan, 

laporan keuangan perusahaan  tahun 2003 sanpai dengan tahun 

2005 serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Memuat kesimpulan dari uraian sebelumnya, keterbatasan dan 

saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan. 

 

                                                                           
 




