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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bidang usaha apapun di dunia, yang bersifat profit oriented baik itu usaha 

berskala kecil ataupun yang berskala besar tidak akan pernah lepas dari apa yang 

disebut dengan keuangan. Pengaturan keuangan yang tepat dapat mempengaruhi 

kemajuan suatu usaha dalam mengambil suatu keputusan serta dapat 

meningkatkan kinerja usahanya tersebut. Pada usaha berskala besar seperti 

perusahaan baik itu perusahaan yang berskala kecil atau besar, keuangan 

merupakan hal yang paling krusial. Disaat ekonomi dunia yang kini sedang tidak 

menentu dan persaingan usaha yang semakin ketat dengan teknologi yang 

semakin maju, menyebabkan perusahaan yang tidak dapat mencermati kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaannya akan mengalami kesulitan yang dapat 

membuat perusahaan tidak dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan tak dapat bertahan 

dan tersingkir dari dunia persaingan usaha. Agar perusahaan dapat bertahan dan 

bertumbuh kembang, seorang manajer atau pihak lain yang berkepentingan dalam 

perusahaan harus dapat mencermati kondisi dan kinerja perusahaan. Maka 

dibutuhkan analisis dan media yang tepat agar dapat mengetahui kondisi dan 

kinerja perusahaan. 

Media yang dapat digunakan untuk menganalisis serta menilai kinerja 

perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media atau 

catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan 

dilaporkan secara periodik baik itu pertahun, persemester, pertriwulan, perbulan, 

perminggu atau bahkan perhari sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut serta untuk menilai kinerja 

perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan 

perusahaan. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua pihak yaitu pihak 
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intern dan pihak ekstern perusahaan. Pihak intern perusahaan terdiri dari manajer 

perusahaan tersebut, sedangkan pihak ekstern perusahaan terdiri dari para investor 

dan calon investor, kreditor atau pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, 

pemerintah, masyarakat dan pihak yang berkepentingan lain diluar perusahaan. 

Manajer perusahaan menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja, sedangkan pihak ekstern seperti kreditor 

menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan 

dalam membayar pinjaman kelak serta menentukan jumlah yang layak untuk 

dipinjam pada perusahaan, sedangkan pihak investor menggunakan laporan 

keuangan sebagai ukuran perusahaan mana yang akan diinvest. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukan apa 

yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang 

telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas langkah 

yang diambil agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini 

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka 

dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. 

Untuk membantu pembaca laporan keuangan dalam menafsirkan data 

bisnis, laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk komparatif. Laporan 

komparatif dalam praktiknya dapat dilaksanakan dalam bentuk common-size dan 
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rasio. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena laporan keuangan yang 

disusun perusahaan masih bersifat umum dan ditujukan bukan hanya untuk 

melakukan interpretasi dan analisis dalam melakukan analisis laporan keuangan 

diperlukan teknik atau metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah dengan 

teknik analisis Common size Financial Statement. Berbeda dengan analisis ratio 

yang memiliki kelemahan yaitu tidak membandingkan semua nilai yang ada 

dalam laporan keuangan secara lebih rinci. Analisis Common size Financial 

Statement adalah analisis yang dilakukan dengan merancang sebuah table 

perbandingan pos-pos dalam laporan keuangan dan menganalisisnya. Analisis 

tidak terbatas pada rumus melainkan menghitung dari perbandingan persentase 

data. Nilai suatu perusahaan akan berubah sepanjang waktu, variasi seperti ini 

dapat mempersulit suatu analisis laporan keuangan, dengan merancang common 

size financial statement hal ini dapat lebih dipermudah karena dapat diperoleh 

gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan serta memberikan petunjuk 

yang berharga di dalam memprediksi masa yang akan datang. Pembandingan 

laporan keuangan untuk dua atau tiga tahun dapat dilakukan dengan menghitung 

perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah absolut (rupiah) maupun 

persentase. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 

membandingkannya dari waktu ke waktu atau membandingkannya dengan 

perusahaan pesaingnya yang bergerak di bidang industri bisnis yang sama. 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. 

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi 

yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Untuk dapat menganalisis 

laporan keuangan maka diperlukan penguasaan terhadap cara penyusunan laporan 

keuangan, konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansinya, teknik 

analisisnya, serta sifat bisnis industri sejenis serta lingkungan ekonomi yang 

mempengaruhinya. Analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka 

keuangan dibandingkan dengan standar-standar tertentu, standar tersebut dapat 
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berupa perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan 

angka-angka masa sebelumnya, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen, 

perbandingan dengan perusahaan atau industri yang bergerak dibidang yang sama. 

Kinerja masa lalu merupakan indikator yang baik mengenai kinerja di 

masa yang akan datang. Maka dari itu, investor maupun kreditur melihat pada 

penjualan, beban, laba bersih, arus kas, dan imbalan investasi di masa silam tidak 

hanya sebagai alat untuk menilai kinerja masa lalu manajemen, tetapi juga sebagai 

indicator kemungkinan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Tanpa 

perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja suatu perusahaan menunjukan 

perbaikan atau sebaliknya menunjukan penurunan. 

Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Franky Indra (2005), membahas 

tentang analisis laporan keuangan perkomponen untuk membandingkan kinerja 

perusahaan. Penelitian  dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang 

telah go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2003. Dengan menggunakan teknik analisis ini dapat diperoleh 

gambaran mengenai kondisi yang lebih detail bagi public mengenai kinerja 

keuangan suatu perusahaan. 

Dalam hal pemilihan suatu kelompok perusahaan, pada skripsi ini penulis 

memilih untuk melakukan penelitian pada objek yang berbeda yaitu pada 

perusahaan publik yang bergerak pada bidang telekomunikasi. Pilihan tersebut 

dirasa cocok dengan penggunaan analisis laporan keuangan yang cenderung lebih 

akurat jika membandingkan perusahaan dengan bidang bisnis yang sama. Selain 

itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan terbuka yang 

terdaftar di bursa efek, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak henti-hentinya 

sedang bersaing panas dalam menentukan tarif dan fasilitas yang dapat 

mempengaruhi pendapatan dan tentunya berimbas pada laporan keuangan. 

Dengan alasan itulah maka penulis menjadikannya sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Perbandingan Laporan 

Keuangan Bentuk Common Size Untuk Menilai Kinerja Perusahaan”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis laporan keuangan dalam bentuk persentase per komponen 

(common-size) perusahaan pada kelompok industri telekomunikasi. 

2. Bagaimana perbandingan kinerja perusahaan pada kelompok industri 

telekomunikasi. 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan bentuk persentase per komponen 

(common-size) dengan kinerja perusahaan pada kelompok perusahaan jasa 

telekomunikasi. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja perusahaan pada kelompok 

perusahaan jasa telekomunikasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan 

akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :  

1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam 

pada analisis laporan keuangan. 

2. Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pelaku di dunia pasar modal dalam membuat keputusan berinvestasi. 

3. Penulis 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai 

masalah analisis laporan keuangan dan perbandingan antara teori dan praktik, 

dan sebagai salah satu syarat mengikuti sidang sarjana. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa Efek-Universitas Widyatama 

di Jl. Cikutra 204A Bandung 40125. Waktu penelitian yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan 

Agustus 2013. 


