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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini tingkat persaingan bisnis di Indonesia semakin meningkat 

ditandai dengan adanya globalisasi bisnis dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi. Disamping 

membuka kesempatan baru juga mendorong perkembangan dunia usaha kearah 

persaingan yang semakin komplek dan kompetitif. Perkembangan perusahaan 

harus dapat membuat perusahaan lebih efesien dalam beroperasi sehingga dapat 

terus meningkatkan kemampuan bersaing dan kelangsungan hidup perusahaannya.  

Salah satu bidang usaha yang cepat meningkat jumlahnya adalah bidang 

usaha perdagangan umum dalam bentuk toserba seperti PT.Alfa Retailindo Tbk, 

PT.Hero Supermarket Tbk, PT.Matahari Putra Prima Tbk, PT. Mitra Adiperkasa 

Tbk, PT. Metro Supermarket Realty Tbk, PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk dan  

PT. Rimo Catur Lestari Tbk. Semakin banyak bisnis ini dikarenakan pertumbuhan 

penduduk yang selalu meningkat jumlahnya sehingga kebutuhan atau konsumsi 

pun meningkat pula. Ditambah lagi dengan peningkatan pendapatan pada sector 

masyarakat. Hal ini semakin menggeser posisi pasar tradisional, khususnya 

dikota-kota besar karena sekarang masyarakat lebih menyukai berbelanja di pusat 

perbelanjaan modern dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. 

Sehingga tujuan utama toserba adalah meraih penjualan sebanyak-banyaknya. 

Agar dapat mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan harus memperbaiki 

kinerja perusahaan, salah satunya adalah dengan analisis kinerja dari sisi 

keuangan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh manajer 

untuk meningkatkan kinerja, bagi kreditur laporan keuangan digunakan untuk 

mengambil keputusan memberi atau menolak permintaan kredit perusahaan dan 

oleh pemegang saham digunakan untuk deviden, laba dan harga saham. 

 Akan tetapi fenomena yang ada banyak para pelaku pasar modal seringkali 

mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama 

dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena banyak para pelaku pasar modal 
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yang tidak dapat menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan. Hal ini dapat 

terlihat ketika para pelaku pasara modal mengira bahwa perusahaan uang 

memiliki laba yang tiap tahunnya meningkat maka kinerja perusahaan pun 

meningka, padahal perusahaan yang memiliki tingkat laba yang meningkat belum 

tentu dijamin oleh kinerja perusahaan yang bagus. Hal ini dapat terlihat seperti 

perusahaan PT. Hero Supermarket yang memiliki tingkat laba yang meningkat 

terlihat dalam sumber Bursa Efek Jakarta, akan tetapi kinerja perusahaan dilihat 

dengan analisis rasio belum tentu kinerja dikatakan bagus. Maka oleh sebab itu 

diperlukanlah suatu alat analisis rasio yang dapat membantu para pelaku pasar 

modal dalam menafsirkan hasil kinerja perusahaan dibandingkan dengan laporan 

keuangan. 

 Untuk membantu menafsirkan data bisnis, laporan keuangan biasanya 

disajikan dalam bentuk komperatif. Rasio keuangan harus dibaca secara 

komparatif dan dinamis, artinya harus dihubungkan dengan informasi lainnya. 

Laporan keuangan komparatif adalah laporan keuangan yang sengaja disajikan 

berdampingan untuk dua tahun atau lebih. Dalam laporan keuangan komparatif, 

angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan selama beberapa tahun 

mencul berdampingan dalam kolom-kolom vertical. Format ini tentunya akan 

membantu para pasar modal dalam mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

perubahaan dan rasio. Maka laporan keuangan bermanfaat karena membantu 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Baik buruknya 

keputusan yang diambil akan sangat bergantung dan ditentukan oleh mutu 

informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan.  

 Suatu evaluasi keuangan yang seringkali dipakai dan diketahui oleh umum 

adalah analisis rasio dengan menilai tingkat likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas suatu perusahaan. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan 

dengan membandingkannya dari waktu ke waktu atau membandingkannya dengan 

perusahaan pesaing yang bergerak pada industri sejenis. Hal ini tentu saja sangat 

berguna bagi investor dalam mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan pada 

kelompok industri tertentu. Untuk menentukan mana yang terbaik dan yang lebih 

menguntungkan dilihat dari perbandingan kinerja perusahaan. Kinerja pada waktu 
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lampau sering digunakan untuk menjadi indikator yang baik mengenai kinerja di 

masa yang akan ada. Pengukuran kinerja diharapkan menjadi alat bagi manajemen 

dalam memahami kondisi perusahaan kini dan bagaimana serta kemana 

perusahaan tersebut selanjutnya. Meski manajemen telah merumuskan strategi 

yang diharapkan, mampu meningkatkan keuanggulan bersaing bagi 

perusahaannya, namun tidaklah memadai apabila tidak dirangkaikan sistem 

pengukuran kinerja yang efektif karena dalam suatu perusahaan tingkat kinerja 

akan menentukan tingkat kesehatan perusahaan. 

 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan memilih suatu 

kelompok perusahaan  publik yang bergerak dibidang pedagang eceran. Pilihan 

tersebut dirasa cocok dengan penggunaan analisis rasio yang cenderung lebih 

akurat jika membandingkan perusahaan dengan tingkat modal yang tidak terlalu 

beda jauh. Selain itu perusahaan-perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan 

yang terbuka yang terdaftar di Bursa Efek. Dengan alasan itulah maka penulis 

menjadikannya sebagai subyek penelitian. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : 

“Analisis Laporan Keuangan dalam Bentuk Rasio untuk Membandingkan 

Kinerja Perusahaan.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah berikut ini: 

Apakah kinerja berdasarkan rasio lebih mencerminkan kinerja perusahaan toserba 

di bandingkan laba 

 

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian 

 Adapun maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan 

informasi untuk mengetahui efektivitas kinerja perusahaan dan kondisi kinerja 

perusahaan tersebut. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui: 
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Untuk mengetahui kinerja perusahaan toserba berdasarkan rasio dibandingkan 

laba. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian atas analisis laporan keuangan dalam bentuk rasio untuk 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Penulis 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, 

pengaruh analisis laporan keuangan dan hubungan penilaian kinerja 

perusahaan. 

2. Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat baik berupa saran dalam 

merumuskan kebijakan serta tindakan selanjutnya sehubungan dengan 

analisis laporan keuangan. 

3. Pihak Lain 

Dengan melalui karya ilmiah ini diharapkan akan memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan mengenai analisis laporan keuangan dalam 

bentuk rasio untuk melihat kinerja perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dengan melihat hubungan antara dua data keuangan perusahaan hasil 

analisis rasio maka informasi ini memberikan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan sehubungan dengan ada 3 bentuk laporan keuangan pokok yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu: 

1. Neraca 

Mengambarkan posisi keuangan perusahaan 

2. Laporan laba rugi 

Merupakan gambaran kinerja operasional suatu perusahaan. 

3. Laporan arus kas 

Menggambarkan perputaran uang selama periode tertentu. 
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 Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan, 

dapat dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Analisis 

laporan keuangan menurut Sofyan Syarif Harahap (2001,190) adalah  

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 
kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif 
maupun data non-keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 
keputusan yang tepat.” 
 Untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan tersebut diperlukan 

tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah berbentuk rasio atau indeks. 

Rasio keuangan merupakan tolak ukur yang membandingkan dua data keuangan 

yang satu dengan posisi lainnya. Rasio keuangan dapat memberikan gambaran 

tentang perusahaan dan posisinya pada saat ini. 

 Analisis laporan keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, 

dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang masa lalu untuk perusahaan 

yang sama. Kedua, meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan 

lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama. 

Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan 

apa mengalami kenaikan atau penurunan. 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara ( 2005 : 9 ) definisi Kinerja 

” Adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005,51) jenis analisis laporan keuangan 

yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Leverage/ Solvabilitas 

Rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka panjang. 

3. Rasio Profitabilitas 
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Rasio yang mengambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada. 

4. Rasio aktivitas  

Rasio yang mengambarkan aktivitas yang mengukur efektivitas dan 

efesiensi dalam menggambarkan aktiva. 

Berdasarkan uraian kerangka Pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian 

dirumuskan penulis adalah: 

Hipotesis Deskriptif : Dapat dinyatakan bahwa pengukuran kinerja dengan 

menggunakan analisis rasio lebih baik dalam membantu pelaku pasar modal untuk 

lebih tepat dalam membandingkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan laba.   

  

1.6 Metodologi Penelitian 

 Teknik penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat survai 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif yaitu metode yang berusaha menyajikan dan menganalisanya sehingga 

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan dapat 

ditarik kesimpulan. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Data 

peneltian ini merupakan gabungan dari deret waktu (time series) dan satu waktu 

untuk suatu fenomena selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2006. Teknik 

pengumpulan data antara lain: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk diteliti kemudian dipelajari dan 

dianalisis. 

2. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data dimana peneliti menggunakan buku panduan 

atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi obyek 

penelitian. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada beberapa 

perusahaan kelompok pedagang eceran yaitu PT. Alfa Retailindo Tbk, PT. Hero 

Supermarket Tbk, PT. Matahari putra prima Tbk, PT. Mitra Adiperkasa Tbk, PT. 

Metro Supermarket Tbk, PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT. Rimo Catur 

Lestari Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. Waktu penelitian dimulai dari 

bulan  Mei  2007.  

 

   


