
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, setiap 

perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan-

keputusan itu haruslah tidak keluar dari tujuan perusahaan. Salah satu tujuan 

perusahaan adalah memperoleh laba. Laba merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan sebagai ukuran efektivitas 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan tersebut. Suatu tujuan akan 

tercapai jika perusahaan dikelola secara baik sehingga sesuai dengan yang 

diharapkan dan itu berarti penetapan suatu kebijakan dan pengambilan 

keputusan yang tepat adalah sangat penting. 

Untuk mengambil keputusan dan menetapkan suatu kebijakan yang 

tepat diperlukan suatu informasi yang berhubungan dengan keputusan yang 

akan diambil, yang tersedia secara tepat waktu, yang dapat ditelusuri 

kebenarannya, jelas, lengkap dan akurat. Dalam hal ini perusahaan akan 

menyusun suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan seluruh hasil 

kegiatan perusahaan pada akhir periode pembukuan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan dari laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan haruslah bersifat umum sebagai 

acuannya agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Adapun para pemakai 

laporan keuangan itu bermacam-macam sesuai dengan kepentingannya. 

Secara umum para pemakai laporan keuangan terdiri dari : 

1. Pihak intern perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen 

perusahaan 

2. Pihak ekstern perusahaan, yaitu investor atau calon investor, kreditur dan 

pemberi kredit, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. 
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Laporan keuangan merupakan salah satu produk akhir dari proses 

akuntansi yang bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai alat bantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak intern yaitu 

manajemen, maupun pihak ekstern yaitu kreditur, investor dan pemerintah. 

Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham, serta 

menggambarkan tingkat efisiensi atau pemberian kredit. Bagi pemerintah, 

laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk keberhasilan kebijakan 

ekonomi atau sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan lain. 

Untuk manggunakan laporan keuangan sebagai dasar keputusan 

tersebut, diperlukan pengukuran-pengukuran tertentu, dimana pengukuran 

tersebut menggunakan analisis laporan keuangan yang terdiri dari likuiditas, 

leverage, aktivitas dan profitabilitas. Misalnya dalam menilai laba suatu 

perusahaan, diperlukan alat ukur yang memadai yaitu ratio kecukupan laba, 

sehingga dapat menilai kemajuan dan efektivitas dari perusahaan tersebut. 

Dalam suatu perusahaan, tingkat kinerja perusahaan menentukan tingkat 

kesehatan perusahaan. 

      Perusahaan itu sendiri selalu introspeksi mengenai keadaan dan 

perkembangan keuangan. Introspeksi yang dilakukan perusahaan adalah 

mungukur, menilai dan mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan dari 

tahun ke tahun, atau dengan perkataan lain menganalisis laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Adapun laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Dengan menganalisis terhadap pos-pos neraca akan diperoleh 

gambaran tentang posisi keuangan pada suatu saat tertentu dari suatu 

perusahaan yang memperlihatkan keadaan yang sistematis mengenai aktiva, 

kewajiban dan ekuitas, sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan 

memberikan gambaran tentang hasil dan perkembangan perusahaan, dengan 

perkataan lain mengetahui kinerja perusahaan pada periode tertentu. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui betapa pentingnya analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan dan interpretasinya untuk menilai dan 
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mengevaluasi kondisi dan kemempuan keuangan perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengambil judul : 

“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA 

PERUSAHAAN”. (Survai pada Perusahaan Industri Semen go public 

yang terdaftar di BEJ). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasrkan uraian pada latar belakang penelitian, dalam skripsi ini 

penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis laporan keuangan perusahaan pada kelompok industri 

semen. 

2. Bagaimana kinerja pada kelompok industri semen. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka maksud dan tujuan penulis 

mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan perusahaan  pada kelompok 

industri semen. 

2. Untuk mengetahui kondisi kinerja pada kelompok industri semen. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Penulis 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, 

pengaruh analisis laporan keuangan dan hubungannya dengan peningkatan 

efektivitas kinerja perusahaan. Selain itu juga sebagi syarat untuk 

mengikuti ujian sidang Sarjana Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan 

Sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan selanjutnya 

sehubungan dengan penggunaan analisis laporan keuangan. 
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3. Pihak lain 

Memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

pembanding, serta tambahan pengetahuan khususnya mengenai laporan 

keuangan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat dan 

ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru maupun 

ekspansi perusahaan-perusahaan yang telah ada, mengakibatkan timbulnya 

persaingan antar perusahaan. Hal ini tentu saja membuat situasi menjadi tidak 

pasti dan risikonya banyak perusahaan yang tiba-tiba runtuh karena tidak 

dapat menghadapi persaingan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

suatu taktik atau strstegi yang tepat agar perusahaan dapat bertahan, bahkan 

mampu maju dan berkembang. Salah satu langkah kuncinya adalah 

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, yaitu bagaimana 

mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan. 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : 

 “Kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, kemampuan kerja”. 

  “Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah 

dilakukan atau dikerjakan”. 

Dalam mengukur kinerjanya, perusahaan dapat melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Analisis Laporan Keuangan 

menurut Oswald (1990 : 13) adalah : 

  “In general financial analysis provides a method for assessing the 

financial strength and weaknesses of the firm, using information found 

in financial statement”. 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan sekumpulan metode yang membantu pada pengambilan keputusan 

dalam menilai kesehatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang 

terdapat dalam lapran keuangan. Para pengambil keputusan memerlukan 
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informasi yang tepat dan relevan sebelum suatu keputusan diambil. Oleh 

karena itu, maka analisis keuangan ini perlu dilakukan dan hasilnya harus 

disajikan secara jelas dan dapat dimengerti. 

Dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko, 

sekarang ini dibutuhkan suatu informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. 

Informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko 

kesalahan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses 

pemilihan dalam pengembangan untuk menetapkan suatu tindakan guna 

memecahkan suatu permasalahan. Maka keputusan tersebut harus diambil 

berdasarkan analisis matematis yang salah satunya adalah analisis laporan 

keuangan. Analisis Laporan Keuangan berusaha mengembangkan sejumlah 

perbandinagn dan mengukur hubungan antara komponen-komponen dalam 

laporan keuangan, analisis tersebut akan menentukan suatu basis untuk 

keputusan yang diambil oleh pemakai. Dari hasil analisis laporan keuangan 

itu, manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih mengarahkan dan 

mengorganisasikan perusahaan secara lebih efisien dan berkesinambungan, 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan yang memadai bermanfaat dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat survai. Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu 

metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menyajikan dan menganalisanya sehingga dapat memberikan 

gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 
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1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara pengumpulan bahan-pbahan 

dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis malakukan 

penelitian pada Perusahaan Industri Semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan mengakses internet melalui www.jsx.co.id. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan September 2007 sampai denga selesai. 

 


