
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan persaingan perusahaan yang semakin ketat, khususnya antar 

perusahaan sejenis, salah satunya pada perusahaan industri farmasi. Dalam menghadapi 

persaingan yang ketat ini perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Keputusan-keputusan tersebut sebaiknya tidak keluar dari tujuan perusahaan yang telah 

disepakati.   

Salah satu tujuan perusahaan adalah tujuan komersial yaitu tujuan untuk memperoleh 

laba. Laba merupakan salah satu faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan dan sebagai 

ukuran efektifitas kinerja perusahaan. Suatu tujuan akan tercapai jika suatu perusahaan 

dikelola dengan baik  sehingga dapat berjalan dengan yang diharapkan, dan itu berarti bahwa 

penetapan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat merupakan salah satu hal 

yang sangat penting. Selain itu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-

perubahan pokok (turning point) pada trend, jumlah, hubungan dan alasan perubahan tersebut. 

 Pada penelitian ini penulis memilih peusahaan yang tergabung dalam kelompok 

industri farmasi karena Kondisi dunia farmasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi 

tantangan persaingan global yang didesain oleh kapitalitas Tahun 2008 industri farmasi 

Indonesia mau tidak mau, karena sudah menjadi keputusan bersama menghadapi AFTA 

(Asean Free Trade Area) yaitu obat dari negara ASEAN akan leluasa masuk ke Indonesia. 

Begitu juga sebaliknya dari Indonesia bebas masuk ke negara ASEAN yang lain. Dari bahan 

baku hampir sebagian besar (95%) kita impor, Undang-Undang yang mewajibkan setiap 

industri farmasi PMA memproduksi bahan baku di Indonesia. Namun, aturan ini sampai hari 

ini  tidak   pernah  berjalan.  Akibatnya,  selain   makin   besarnya    ketergantungan   terhadap  

bahan  baku  obat   dari   luar   negeri   juga   ada  upaya  sistematis  ’menumbuhkan’   industri 

farmasi dengan kapital besar yang tidak lain adalah industri farmasi asing 

(Sumber:http://www.majalahkonstan.com). 

 Dari masalah di atas penulis melihat adanya ketidakmampuan perusahaan industri 

farmasi di Indonesia menghasilkan bahan baku sendiri sehingga membuat obat-obat yang 

dijual lebih mahal. Dari sini dapat dilihat apakah dengan mengimport bahan baku, penjualan 

dan laba perusahaan tiap tahunnya akan menaik atau menurun, dengan penjualan dan laba 

yang naik atau turun penulis dapat melihat kinerja kelompok industri farmasi per tahunnya. 



 

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesinambungan hidup perusahaan dalam menghadapi 

persaingan yang ketat, perusahaan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang baik. 

Selain itu agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan bisa tumbuh dan berkembang 

perusahaan juga harus mencermati  kondisi dan kinerja yang terjadi di perusahaan. Untuk 

mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan maka diperlukan analisis yang tepat. 

Salah satu media yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh setiap perusahaan harus mengacu 

pada  aturan-aturan yang berlaku di setiap negara, di Indonesia sendiri aturan-aturan tersebut 

harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang disusun oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI), disamping itu laporan keuangan harus memenuhi peraturan 

perpajakan. 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode tertentu 

yang merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang agar dapat membantu para pemakai 

laporan keuangan itu sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan didukung 

informasi yang cepat, tepat dan akurat. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi Laporan keuangan 

maupun perkembangan suatu perusahaan secara umum antara lain, Pihak Intern (Pemilik 

Perusahaan dan Manajemen Perusahaan), Pihak Ekstenal (Investor, Kreditor, Pemasok, 

Pelanggan, Pemerintah dan Masyarakat). 

Salah satu alasan dilakukannya analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja 

perusahaan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien, efektivitas dan 

aktivitas organisasi  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari penilaian kinerja 

digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan. 

Secara garis besar analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua jenis perbandingan ; 

Pertama, dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang 

dengan perusahaan yang sama. Kedua, perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan 

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

Kondisi perusahaan dapat dianalisis dengan melihat laporan keuangan. Jenisnya 

bervariasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisis. Teknik analisis 



 

itu dapat berupa; Teknik analisis rasio, Teknik analisis komparatif, Teknik analisis common-

size, Teknik analisis trend, Teknik analisis impas dan Teknik analisis perubahan laba kotor. 

Berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai teknik analisis harus dikombinasikan 

untuk menentukan posisi keuangan perusahaan. Salah satu teknik yang banyak digunakan 

untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan adalah analisis rasio keuangan, karena 

penggunaannya yang relatif mudah. 

Courties Dupont melihat tiga aspek penting dalam menganalisa laporan keuangan 

yaitu; Pertama, Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

digambarkan oleh Return On Investment (ROI), ia melihat ROI digambarkan lebih rinci lagi 

oleh Rasio Profit Margin, dan Capital Turn Over. Kedua, Management Performance adalah 

rasio yang dapat menilai prestasi manajemen, ia melihat dari segi kebijakan kredit, 

Persediaan, Administrasi, dan Struktur Harta dan Modal. Ketiga, Solvency adalah kemampuan 

perusahaan melunasi kewajiban, hal ini digambarkan oleh arus kas baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu; 

Kinerja finansial, dapat dilihat melalui data-data laporan keuangan, sedangkan Kinerja non-

finansial, dapat dilihat melalui aspek pemasaran, aspek teknologi dan aspek manajemen. 

Penelitian ini sebelumnya dilakukan Oleh Rina Setiani, Tahun 2005 di Universitas 

Widyatama, Dengan judul, ”Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja pada 

Kelompok Industri Semen dari Tahun 2001-2003”. Pada penelitian tersebut diteliti apakah 

Kelompok Industri Semen menggunakan Analisis Laporan Keuangan yang memadai sehingga 

dapat mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Adapun perbedaan  penelitian ini dengan 

yang sebelumnya adalah penulis meneliti perusahaan yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari analisis laporan keuangan pada kelompok 

industri farmasi. 

   

 

 

 



 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  masalah yang diuraikan diatas, maka maksud dari penelitian yang 

penulis lakukan adalah mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, laporan keuangan 

untuk menilai kinerja perusahaan pada Kelompok Industri Farmasi dari tahun 2004-2007. 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan perusahaan pada kelompok industri farmasi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari analisis laporan keuangan 

perusahaan pada kelompok industri farmasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberi manfaat  antara lain sebagai berikut : 

1.  Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan 

kebijaksanaan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan 

analisa laporan keuangan. 

2.   Bagi lingkungan Perguruan Tinggi 

 Dari hasil penelitian yang sangat terbatas ini, penulis berharap penelitian yang dilakukan 

dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa 

mengenai masalah  yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena : 

a). Memberikan gambaran tentang analisis laporan keuangan terutama  mengenai manfaat 

analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. 

b). Untuk menambah wawasan bagi penulis, sebagai bahan pembanding antara teori yang 

didapat dibangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

c). Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian Sidang Sarjana Ekonomi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Kerangka Pemikiran 
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Laporan Keuangan 
Menurut PSAK  No.1 (2002:1.3) 

 
 Neraca 

 Laporan Laba Rugi 

 Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan Arus Kas 

 Catatan atas Laporan Keuangan 

      Rasio - rasio 

 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

 Rasio Solvabilitas (Leverage Ratios) 

 Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 

 Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

HIPOTESIS PENELITIAN: 
“Baik atau Tidaknya Kinerja pada Kelompok Industri 

Farmasi dinilai dari Analisis Laporan Keuangan” 

Penilaian kinerja dilihat dari : 
Return On Investment 
 

Melihat growth perusahaan 

Gr =   PNn – PNn-1    x 100% 

                       PNn-1 



 

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh adalah pembangunan dalam bidang 

perekonomian. Kemajuan suatu negara dalam bidang  perekonomian sangat tergantung pada 

tingkat perekonomian. Suatu perusahaan, sebagai bagian dari suatu masyarakat secara 

keseluruhan, apabila dikelola dengan baik akan memiliki peranan yang cukup besar dalam 

menunjang perekonomian bangsa dan negara. 

Perusahaan industri farmasi merupakan kelompok industri yang tergolong besar. 

Perkembangan kelompok industri farmasi sangat berperan dalam pembangunan 

perekonomian di Indonesia saat ini . Dalam perkembangannya kelompok industri farmasi 

secara berkelanjutan melalukan perbaikan mutu produk agar dapat bertahan diantara 

perusahaan-perusahaan sejenisnya. Selain itu pengelolaan keuangan yang efektif  dan efisien 

juga sangat diperlukan agar perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

usahanya di tengah persaingan yang ketat. 

Untuk memberi gambaran  yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, berikut ini 

dikemukakan pengertian Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2002:2) 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.” 

 
Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Agar dapat melakukan analisis dan 

interprestasi terhadap laporan keuangan itu hasilnya memuaskan, perlu adanya konsistensi 

penyajian yaitu keseragaman bentuk laporan keuangan untuk dianalisis. 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata  yaitu analisis dan laporan keuangan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap  (2002:189) pengertian analisis dan laporan keuangan 

adalah : 

”Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil.” 

”Laporan Keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.” 

 



 

Jika kedua pengertian tersebut diatas digabungkan maka pengertian analisis laporan 

keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:190) adalah : 

”Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 
kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna 
antara yang satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif dengan 
tujuan untuk mengetahui  kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 
dalam proses mengambil keputusan.” 

  
Menurut  Dewi Astuti (2004:29), analisis laporan keuangan mencakup : 

1. ”Perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang 

sama. 

2. Evaluasi kecenderungan  posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu.” 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan tidak lain merupakan 

proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan menelaah 

hubungannya, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan 

tepat mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:54), secara umum metode analisis 

laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu : 

1. ”Metode Analisis Horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara membandingkan laporan keuangan  untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui 

perkembangan dan kecenderungannya, 

2. Metode Analisis Vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan 

yang sama pada tahun (periode) yang sama.” 

Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

menurut Munawir (1995:360) adalah : 

1. ”Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

2. Trend posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentasi 

3. Laporan Persentase Perkomponen 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

6. Analisis Rasio 

7. Analisis Perubahan  Laba Kotor  

8. Analisis Break Even.” 



 

Menurut Agus Sawir (2001:8), dalam analisis yang dipergunakan dalam menganalisa 

laporan keuangan adalah : 

1. ”Analisis Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya 

2. Analisis Solvabilitas  adalah  bagaimana  cara perusahaan  mendanai aktivitasnya. 

3. Analisis Profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 

manajemen. 

4. Analisis Aktivitas adalah perusahaan mengukur seberapa besar efektif perusahaan  

memanfaatkan semua sumber daya  yang ada pengendaliannya 

5. Analisis Penilaian Pasar adalah rasio yang mencerminkan kombinasi pengaruh rasio-rasio 

dan rasio hasil pengembalian.” 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, bahwa laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan. 

 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995:503) kinerja adalah : 

”Sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja”.   

Ukuran kinerja (Performance measure) menurut Weaston (1995:239), adalah : 

1. “Rasio Profitabilitas (Profitability ratio) yang mengukur efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, Rasio ini 

terdiri dari : 

a. Laba operasi bersih (Net Operating Income/NOI) terhadap penjualan yang  

menunjukkan beberapa bagian dari penjualan yang direalisasi laba. 

b. NOI terhadap total aktiva, rasio ini mencoba mengukur efektifitas pemakaian total 

sumber daya oleh perusahaan. Kadang-kadang rasio ini disebut hasil pengendalian 

terhadap investasi (Return On Investment/ROI). 

c. Laba Bersih (Net Income/NI) terhadap penjualan, rasio ini biasanya disebut margin 

laba atas penjualan (Profit Margin On Sales) 

d.  Hasil Pengembalian atas Equitas (Return On Equity) 

2. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio), mengukur kemampuan perusahaan untuk  

mempertahankan posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomiannya. 

3. Mengukur penilaian (Valuation Measure), mengukur kemampuan manajemen untuk 

mencapai nilai-nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas”. 

Dengan analisis laporan keuangan dapat diketahui mengenai kondisi keuangan dan 

hasil-hasil operasi perusahaan yang pada akhirnya akan memperlihatkan hasil akhir dari 



 

kegiatan perusahaan yang dapat menggambarkan performa atau kinerja dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Analisis Laporan Keuangan juga dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi 

kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan 

membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan, sehingga tujuan perusahaan 

tercapai. Berdasarkan uraian Kerangka Pemikiran di atas maka penulis mencoba 

merumuskam suatu hipotesis sebagai berikut: “Baik atau Tidaknya Kinerja pada 

Kelompok Industri Farmasi dinilai dari Analisis Laporan Keuangan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat survei, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, untuk meneliti kondisi 

perusahaan di mata masyarakat dan untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh perusahaan 

terhadap aspek-aspek yang diteliti. Menurut Mohammad Nazir (2003:54) mengartikan 

metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

 “Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan 
khusunya mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan 
terhadap variabel yang diteliti”. 

 
Teknik untuk mengumpulkan data secara sekunder dilakukan dengan cara : 

1.  Data Primer, melalui Penelitian Lapangan  (Field Research) yaitu, pengumpulan data 

secara langsung dan mengadakan penelitian terhadap objek, yang bertujuan untuk 

memperoleh data dari perusahaan yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah 

dan analisis. 

2.  Data Sekunder, melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu, pengumpulan 

bahan-bahan dengan berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan teknik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Sangga 

Buana dijalan Phh Musofa No.68 Bandung, sedangkan waktu yang digunakan untuk 

penelitian dimulai dari bulan September sampai dengan selesai. 

 

 


