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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perusahaan atau bentuk kegiatan usaha apapun mempunyai tujuan 

yang sama yaitu mencari keuntungan atau laba. Usaha menjaga 

keberlangsungan perusahaan serta mempertahankan eksistensi 

perusahaan dengan kuat, perusahaan dapat mempertahankannya baik 

dalam usaha menghadapi persaingan maupun dengan memperluas 

usahannya sehingga dapat memperkuat posisi perusahaan dipasar. 

Dalam mempertahankan eksistensinya perusahaan perlu melakukan 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif 

dan efisien. 

Peningkatan kinerja perusahaan harus dilakukan agar 

perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Selama ini ukuran yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap 

kinerja perusahaan sangat beragam dari yang tradisional hingga yang 

canggih, dan terkadang berbeda dari perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lainnya. Penilaian atas kinerja perusahan sehingga 

dapat ditentukan baik atau tidak pencapaian kinerja, dalam 

pelaksanaanya harus ada suatu ukuran yang dapat dijadikan 

perbandingan. Ukuran perbandingan yang biasa dipakai adalah kinerja 

keuangan sebelumnya pada umumnya dalam rangka melakukan 
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pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode analisis, dari yang tradisional hingga yang 

canggih. Metode penilaian kinerja keuangan perusahaan yang umum 

digunakan saat ini, antara lain: analisis nilai tambahan ekonomis 

(Economic Value Added/EVA), analisis RADAR, analisis Balance 

Score Card/ BSC, dan analisis rasio keuangan. 

Analisa rasio RADAR merupakan penyempurnaan dari analisa 

rasio keuangan klasik (Dupont System). Sebutan metode RADAR 

berasal dari bentuk gambaran visual dari ikhtisar perhitungan rasio-

rasionya. Metode RADAR dikembangkan oleh APO (Asia Productivity 

Organization) yang berpusat di Tokyo. Tujuan analisa rasio RADAR 

adalah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi 

perusahaan dan kemungkinan perkembangannya. Dengan kata lain 

analisa rasio RADAR juga memberikan wawasan jangka menengah dan 

jangka panjang yang mungkin memberikan pembenaran terhadap 

rendahnya ROI. 

Industri rokok merupakan salah satu consumer goods yang 

memiliki tingkat pertumbuhan permintaan yang relative lebih stabil 

dalam kondisi keuangan apapun, serta dalam kondisi perekonomian 

yang berfluktuasi rokok akan tetap dicari para konsumen terutama laki-

laki karena baginya rokok sudah menjadi kebutuhan primer meskipun 
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merugikan kesehatan, terjadinya suatu penurunan, tidak berpengaruh 

atas aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal.  

Kinerja emiten rokok untuk pada tahun 2012 untuk semester I-

2012, terdapat beberapa perusahaan miliki kinerja yang baik, Salah 

satunya adalah HM Sampoerna, yang pada kuartal III-2012 mencatat 

kenaikan penjualan 26,4% menjadi Rp48,46 triliun. Laba bersihnya 

juga tumbuh 24,72% jadi Rp 7,43 triliun. Sayangnya, saham HM 

Sampoerna yang beredar di bursa cuma 1,83%. Sehingga, saham 

emiten berkode HMSP ini kurang menarik untuk dimainkan. Tapi bila 

ada kesempatan, menurut Mitchel, saham ini masih layak dikoleksi, 

lalu HMSP ditutup di level Rp55.300. Mitchel memprediksikan, saham 

ini bisa menguat menjadi Rp57.000 hingga akhir 2012. 

Gudang Garam sendiri berbeda dengan Sampoerna, kinerja 

Gudang Garam di kuartal III-2012 justru melorot. Emiten berkode 

GGRM ini hanya membukukan laba bersih Rp3,01 triliun atau turun 

20,6% dibanding periode yang sama 2011. Namun secara fundamental, 

masih sangat solid. Melihat untuk jangka menengah panjang (3–12 

bulan) saham GGRM sangat layak dikoleksi karena berpotensi naik ke 

harga Rp59.750. Pada penutupan kemarin, GGRM ditutup di level Rp 

46.300. Mitchel memprediksi rasio pembagian deviden emiten ini bisa 

mencapai 40% dari laba bersih. 

Saham rokok Bentoel mungkin satu-satunya yang tidak 

disarankan untuk dikoleksi. Di antara emiten rokok yang saat ini 
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melantai di bursa, kinerja Bentoel memang paling buruk. Pada kuartal 

III-2012, emiten berkode RMBA ini mengalami kerugian sebesar 

Rp152,55 miliar. Padahal, pada kuartal III-2011, perusahaan rokok ini 

masih mampu membukukan laba Rp317,77 miliar. Penyebab utama 

kerugian itu adalah beban utang yang sangat besar. Rasio (bunga) utang 

terhadap ekuitas RMBA tercatat sebesar 1,57 kali. Bandingkan dengan 

rasio utang terhadap ekuitas HM Sampoerna yang hanya 0,01 kali, 

bahkan Gudang Garam tercatat tidak memiliki kewajiban membayar 

bunga utang. http://jsxonlinetrading.com 

Produsen rokok, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) meraih laba 

bersih di semester I 2012 sebesar Rp2,12 triliun. Perolehan laba bersih 

ini menurun sekitar 8,5 persen dibandingkan perolehan laba bersih 

perseroan di perode sama 2011 yang tercatat sebanyak Rp2,32 

triliun. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), meski laba bersih mengalami penurunan, namun 

penjualan perseroan tercatat mengalami kenaikan sekitar 18,6 persen, 

dari Rp19,845 triliun di semester I 2011 menjadi Rp23,558 triliun di 

semester I 2012.  

Penurunan laba bersih ini dikarenakan tingginya beban pokok 

penjualan di semester I 2012 mencapai Rp19,01 triliun atau naik sekitar 

26,17 persen dari beban pokok penjualan di semester I 2011 yang 

hanya Rp15,06 triliun. Sebagai informasi, kinerja keuangan perseroan 

kerap kali mengalami gangguan oleh tingginya bea cukai dan pajak, 
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selain itu pendapatan perseroan juga terhambat kenaikan harga cengkeh 

yang sempat mencapai 200 persen. Pada 2012, perseroan juga 

membagikan deviden senilai total Rp1,9 triliun atau Rp1.000 per 

lembar saham. Angka ini naik dari pembagian deviden 2011 sebesar 

Rp1,7 triliun atau setara Rp880 per lembar. http://www.investor.co.id 

PT Gudang Garam Tbk merupakan produsen rokok kretek 

terkemuka di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis produk 

berkualitas tinggi, mulai dari sigaret kretek linting (SKL), sigaret kretek 

tangan (SKT) dan sigaret kretek mesin (SKM) yang sudah tersebar luas 

di Nusantara maupun di dunia. PT Gudang Garam Tbk menyerap 

tenaga kerja yang sebagian besar terlibat dalam produksi dan distribusi. 

Eksistensi Perusahaan juga mendukung penghidupan petani tembakau 

dan cengkeh serta para pengecer maupun pedagang asongan yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Diukur dari jumlah aset, hasil penjualan 

produk, jumlah karyawan, pajak dan cukai, serta kontribusi lainnya, PT 

Gudang Garam Tbk adalah perusahaan rokok nasional yang 

memberikan kontribusi secara signifikan bagi Indonesia. 

Alasan peneliti melakukan studi kasus pada PT.Gudang Garam 

Tbk adalah karena selama ini PT. Gudang Garam Tbk yang tercatat di 

BEI selalu menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. PT Gudang Garam Tbk belum pernah 

menggunakan metode RADAR sebagai alat analisis untuk mengukur 

kinerja keuangannya yang tercatat di BEI, sehingga disini peneliti 
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menggunakan metode RADAR sebagai alat untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan, karena metode RADAR adalah penyempurna 

dari analisis rasio. 

Mengingat pentingnya analisis laporan keuangan terhadap 

penilaian kinerja manajemen keuangan perusahaan, maka penulis 

tertarik mengambil judul penelitian : “Analisis Kinerja Keuangan PT. 

Gudang Garam Tbk” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dikemukakan adalah: Bagaimana kinerja keuangan 

PT. Gudang Garam Tbk. ditinjau dari metode radar pada tahun 2008-

2012? 

 

C. Batasan Peneliti 

Untuk lebih memperjelas penelitian agar permasalahan yang akan 

diteliti tidak meluas, maka dilakukan batas penelitian pada masalah-

masalah berkaitan dengan kinerja keuangan tahunan, dengan data yang 

diambil dari tahun 2008 sampai 2012. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan 

pada PT. Gudang Garam Tbk. ditinjau dari metode radar pada tahun 

2008-2012 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan. 

Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pimpinan dan 

pihak manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan 

serta menyusun rencana dan kebijakan keuangan di masa yang akan 

datang.  

2. Bagi investor 

Untuk para masyarakat (investor) penelitian ini bisa 

digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 

investasi terutama jika investor akan berinvestasi di PT. Gudang 

Garam Tbk, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan tambahan 

referensi yang dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi 

peneltian selanjutnya dengan penelitian yang sama. 

 

 

 


