
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam memasuki era globalisasi, dewasa ini kondisi perekonomian di 

Indonesia akhir-akhir ini semakin tidak menentu. Secara langsung maupun tidak 

langsung menimbulkan persaingan antar berbagai perusahaan, baik perusahaan 

yang bergerak dibidang industri, perdagangan maupun jasa. Oleh karena itu setiap 

perusahaan dituntut untuk mampu bertahan bahkan bersaing dalam kancah yang 

lebih ketat, baik kompetitif  harga maupun pelayanan jasa dengan efisiensi yang 

tinggi.  

Perusahaan merupakan suatu organisasi ekonomi yang kegiatannya 

mempunyai tujuan tertentu. Dimana setiap perusahaan melakukan informasi yang 

senantiasa dapat digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan usahanya, 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau 

kemunduran. Perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) yaitu dengan memiliki kinerja yang baik. 

Perkembangan usaha perusahaan dicerminkan dalam laporan keuangan yang 

dibuat oleh manajemen perusahaan. Komponen yang termasuk dalam laporan 

keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.6), meliputi : 

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Income Statement) selama periode  

3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode 

4. Laporan Arus Kas selama periode 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif 

 



Laporan-laporan tersebut menjadi alat bantu pimpinan untuk menentukan tujuan 

perusahaan di masa yang akan datang baik dibidang keuangan atau operasi 

perusahaan.  

Didalam menganalisis laporan keuangan perusahaan setiap manajemen 

perusahaan harus memperhatikan semua bentuk analisis laporan keuangan. 

Analisis rasio merupakan salah satu bentuk analisis keuangan yang sering 

digunakan. Analisis rasio keuangan berguna untuk mengindikasikan kekuatan dan 

kelemahan keuangan. Salah satu analisis rasio yang mengembangkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas yaitu ROA 

(Return on Asset) dan ROI (Return on Investment). 

Dalam analisis laporan keuangan, rasio Return on Asset  (ROA) paling 

sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan 

menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan 

manghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di 

masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

pada masa mendatang.  

Sedangkan analisis Return on Investment (ROI) merupakan teknik analisis 

yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Analisis ROI mempunyai arti sangat penting 

sebagai salah satu teknik analisis laporan keungan yang sifatnya menyeluruh. ROI 

sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam asset yang digunakan untuk operasinya perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang 

diperoleh dari operasinya perusahaan (net operation income) dengan jumlah 

investasi atau asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.  

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mengelola jasa pelayanan kesehatan yang terintegrasi. 



Bergerak pada bidang Industri, Marketing, Distribusi, Ritel, Laboratorium Klinik 

dan Klinik Kesehatan. 

Dalam bidang industri dengan dukungan kuat Riset dan Pengembangan, 

segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan 

obat tradisional, yodium, kina dan produk-produk turunannya, serta minyak 

nabati. Lima fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia 

merupakan tulang punggung dari segmen industri.  

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung merupakan salah satu 

tulang punggung dari segmen industri dalam bidang produksi yang memproduksi 

bahan baku kina dan turunannya, serta Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

yang telah mendapatkan US-FDA Approval. Memperoleh sertifikat CPOB untuk 

produksi tablet, tablet salut, sirup, serbuk, Pil KB dan bahan baku kina & 

turunannya. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001 : 2008. Mendapat 

Kosher Certificate dari Court of the Chief Rabbi Beth Din London, Sertifikat 

produk garam kina dari European Directorate for the Quality of Medicines 

(EDQM) dan Sertifkat Halal MUI Jawa Barat. Untuk memenuhi pelayanan dan 

juga mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam memiliki kinerja 

yang baik, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung dituntut untuk mampu 

menilai kondisi dan perkembangan perusahaan melalui analisis laporan keuangan, 

agar PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung dapat mempertahaan 

keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

ditengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan persaingan usaha yang 

semakin ketat.  

Dalam menganalisis laporan keuangan setiap manajemen perusahaan harus 

memperhatikan semua bentuk analisis laporan keuangan. Bentuk analisis 

keuangan yang dipergunakan yaitu analisis rasio yang merupakan salah satu 

bentuk dalam mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam asset yang digunakan dalam operasinya perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Analisis rasio yang digunakan yaitu analisis rasio 



profitabilitas, tetapi lebih menggunakan perhitungan dan perbandingan pada rasio 

Return on Asset (ROA) dan Return on Investment (ROI).  

Mengingat pentingnya bentuk analisis laporan keuangan dalam 

menganalisis laporan keuangan oleh setiap manajemen perusahaan dan 

berdasarkan latar belakang pemikiran seperti yang dijabarkan di atas, maka 

dilakukanlah observasi yang berjudul : 

“TINJAUAN ATAS ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN 

MENGGUNAKAN PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN RASIO 

RETURN ON ASSET (ROA) DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) 

PADA PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk. PLANT BANDUNG” 

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas secara 

garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. Kimia Farma (Persero) 

Tbk. Plant Bandung periode tahun 2011 dan 2012? 

2. Bagaimana analisis laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan 

dan perbandingan Return on Asset (ROA) dan Return on Investment 

(ROI) yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant 

Bandung dalam menilai kondisi laporan keuangan perusahaan pada 

periode tahun 2011 dan 2012? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini berdasarkan rumusan masalah 

diatas :  

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada PT. Kimia Farma 

(Persero) Tbk. Plant Bandung periode tahun 2011 dan 2012.  

2. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan dengan menggunakan 

perhitungan dan perbandingan Return on Asset (ROA) dan Return on 



Investment (ROI) yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Plant Bandung dalam menilai kondisi laporan keuangan perusahaan pada 

periode tahun 2011 dan 2012. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

kepustakaan dapat digunakan untuk hal-hal berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehubungan dengan metode penyusunan laporan keuangan.  

b. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam 

menganalisa laporan keuangan. 

c. Merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar ahli madya pada 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya kerja praktik ini diharapkan : 

a. Dapat memberikan masukan positif dan bermanfaat dalam melakukan 

kegiatan operasional yang berhubungan dengan penyusunan laporan 

keuangan perusahaan. 

b. Dapat berguna dalam menilai keberhasilan perusahaan serta dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan kebijakan 

yang akan diterapkan oleh perusahaan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pembaca mengenai aktivitas perusahaan sehubungan dengan pengelolaan 

laporan keuangan. 

 



1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang 

diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan 

kerja praktik pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung yang berlokasi 

di Jalan Padjajaran No. 29-31 Bandung. Kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 

3 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


