
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kondisi perekonomian yang semakin kompleks menuntut suatu 

perusahaan untuk melakukan peningkatan produktivitas, daya saing dan 

keuntungan usaha agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pada awal tahun 

1998, Indonesia ambruk dalam krisis ekonomi dan berdampak luas pada aspek-

aspek lain dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat perekonomian berjalan 

lamban, berbagai jenis perusahaan dihadapi dengan berbagai tantangan. Hutang 

luar negeri yang jatuh temponya bersamaan dengan terdepresiasinya nilai Rupiah 

menyebabkan perekonomian Indonesia yang semula sangat dibanggakan pada 

akhirnya collaps dalam tempo kurang dari enam bulan 

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan harus berhati-hati 

dalam mengambil keputusan, dan harus tidak menyimpang dari tujuan 

perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh laba. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui 

pencapaian tujuan itu, yang mana suatu tujuan akan tercapai jika perusahaan 

dikelola secara baik sesuai dengan yang diharapkan . Itu berarti penetapan suatu 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat adalah sangat penting. 

Untuk pengambilan keputusan dan penetapan suatu kebijakan yang tepat 

diperlukan laporan keuangan yang memuat informasi mengenai perkembangan 

perusahaan maupun posisi keuangan apabila laporan keuangan tersebut dianalisis. 

Adapun laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan 

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 
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perusahaan, dengan perkataan lain mengetahui kinerja perusahaan pada periode 

tertentu.  

 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 pemilik perusahaan 

dan manajemen perusahaan, maupun pihak ektern yaitu kreditor, investor, 

pemasok, pelanggan  dan pemerintah. Bagi pihak intern laporan keuangan 

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham, 

serta menggambarkan tingkat efisiensi operasi dari manajer dalam mengelola 

perusahaan, yang biasanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh. Sedangkan 

bagi pihak ekstern laporan keuangan digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam melakukan investasi atau pemberian kredit. Bagi pemerintah laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kebijakan ekonomi atau 

sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan baru.  

Laporan keuangan haruslah bersifat umum dan disusun berdasarkan  

Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterima umum sebagai acuannya. 

Berdasarkan 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. 

Untuk dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan tersebut, diperlukan pengukuran-pengukuran tertentu dalam laporan 

keuangan, dimana pengukuran tersebut menggunakan analisis laporan keuangan 

yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas.  

Pengukuran kinerja diharapkan dapat menjadi alat bagi manajemen 

dalam memahami kondisi perusahaannya, dimana posisi perusahaannya kini dan 

bagaimana serta akan kemana perusahaan tersebut selanjutnya. Meski manajemen 

telah merumuskan dan menetapkan berbagai strategi yang diharapkan mampu 

meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaannya, namun tidaklah memadai 

apabila tidak dirangkaikan dengan sistem pengukuran kinerja yang efektif karena 
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dalam suatu perusahaan tingkat kinerja perusahaan ini akan  menentukan tingkat 

kesehatan suatu perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang penelititan tersebut, dapat diketahui betapa 

pentingnya analisis laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kinerja 

perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul 

: 

 “PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM 

MENILAI KINERJA PERUSAHAAN” ( Studi Survei pada Beb erapa 

Perusahaan Semen di Indonesia ). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan analisis laporan keuangan pada beberapa 

Perusahaan Semen  telah memadai. 

2. Apakah kinerja keuangan pada beberapa Perusahaan Semen telah efektif. 

3. Bagaimana peranan analisis laporan keuangan dalam menilai efektivitas 

kinerja keuangan pada beberapa perusahaan semen. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuat 

kesimpulan mengenai peranan analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja 

perusahaan ( Di beberapa Perusahaan Semen di Indonesia ). 

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian pelaksanaan analisis laporan keuangan 

pada beberapa Perusahaan Semen di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui keefektifitasan kinerja keuangan perusahaan pada 

beberapa Perusahaan Semen di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui peranan analisis laporan keuangan dalam menilai 

efektivitas kinerja keuangan pada beberapa Perusahaan Semen di 

Indonesia 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman berharga didunia usaha terutama dalam menilai peranan 

analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. Selain itu 

juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian sidang Sarjana Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

kinerja perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kondisi saat ini perusahaan-perusahaan memiliki tingkat persaingan yang 

tinggi, sehingga untuk menghadapi persaingan tersebut, perusahaan harus 

memiliki strategi bersaing. 

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat 

memperoleh laba yang optimum sehingga kontinuitas perusahaan terjamin dan 

jalannya perusahaan dapat langsung disertai peningkatan perusahaan secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Suatu tujuan akan tercapai jika perusahaan dikelola 

secara baik sesuai yang diharapkan , dan itu berarti penetapan suatu kebijakan dan 

pengambilan keputusan yang tepat adalah sangat penting. 

Untuk pengambilan keputusan dan penetapan suatu kebijakan yang tepat 

diperlukan laporan keuangan . Laporan keuangan merupakan laporan yang 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu, kinerja 

perusahaan, perubahan ekuitas, dan arus kas yang merupakan hasil dari proses 

akuntansi, yaitu proses pengumpulan data keuangan perusahaan selama periode 

akuntansi. Sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang 

keadaan keuangan suatu perusahaan. 
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Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan 

Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal. Dimana Neraca menunjukan atau 

menggambarkan jumlah aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, sedangkan perhitungan ( laporan ) Rugi Laba memperlihatkan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama 

periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. 

Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lainnya yang bersifat 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan 

modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan 

sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar 

lainnya. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ( 2002 : 2 ), pengertian laporan 

keuangan adalah : “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

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.” 

Untuk menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan tersebut, diperlukan pengukuran-pengukuran tertentu dalam laporan 

keuangan, dimana pengukuran tersebut menggunakan analisis laporan keuangan 

yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Dwi Prastowo 

D & Rifka Juliaty ( 2002 :  52 ) “ analisis” didefinisikan sebagai berikut 

:“penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 
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itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan tidak lain merupakan 

suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, 

menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-

unsur  tersebut dengan tujuan untuk memperoleh dan pemahaman yang baik dan 

tepat atas laporan keuangan itu sendiri. 

Adapun analisis laporan keuangan itu sendiri menurut Leopold A. 

Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo D & Rifka Juliaty ( 2002 :  52 ) 

adalah : “Financial statement analysis is the judgmental process that aims to 

evaluate the current and past financial positions and results of an enterprise, 

with primary objective of determining the best possible estimates and prediction 

about future conditions and performance.” 

Dari definisi diatas, jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi 

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, 

dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

Pengertian kinerja menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia ( 1995 : 78 )  

adalah :“Kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, kemampuan kerja .”  

Jadi kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau 

perusahaan yang dinilai secara kuntitatif dalam bentuk yang dapat dilihat dari segi 

pengelolaannya, pergerakannya maupun tujuannya. 

Adapun peranan menurut  Komaruddin ( 1994 : 769 ) dalam bukunya “ 

ensiklopedia manajemen “ peranan dapat didefinisiskan sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang 

manajemen  

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau perantara 
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4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya 

5. Fungsi setiap variabel  dalam hubungan sebab akibat 

Jadi, peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan 

seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok yang mana 

mempunyai hubungan sebab akibat. 

Dari uraian diatas maka hasil analisis keuangan itu, manajemen 

perusahaan diharapkan dapat lebih mengarah dan mengorganisasikan perusahaan 

secara lebih efisien dan berkesinambungan, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk 

menetapkan  hipotesis yang akan diteliti dan diuji kebenarannya sebagai berikut  : 

“ PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN” ( Studi Survei pada Beberapa Perusahaan 

Semen di Indonesia ) 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat survei. 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; 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research) 

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 
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2. Penelitian perpustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur  yang 

berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta dengan mengakses internet 

melalui www.jsx.co.id dengan memilih tiga Perusahaan Semen di Indonesia yaitu 

PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Cibinong Tbk, dan PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2005 sampai 

dengan selesai. 

 


