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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja Keuangan Perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa 

depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. 

Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 

daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk 

memperediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003),  

Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan yang telah dianalisis, Karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan 

menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat 

diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang 

dianggap cukup baik, Hasil analisis historis tersebut sangat penting artinya bagi 

perbaikan penyusunan rencana yang akan dilakukan di masa datang, dengan 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, dapat 

diusahakan perencanaan yang lebih baik demi memperbaiki kelemahan-

kelemahan tersebut, Hasil-hasil yang dianggap sudah cukup baik di waktu lampau 

harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa-masa mendatang (Tampubolon, 

2005; Wesyon, 1995) 

Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan 

keuangan, dimana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah neraca dan 
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laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan memungkinkan manajemen 

keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

dengan cepat, karena penyajian rasio-rasio keuangan akan menunjukan kondisi 

sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur 

rencana dan laba rugi sehingga dapat menilai efektifitas dan efisiensi perusahaan. 

Analisis pos-pos neraca akan memberikan gambaran tentang posisi keuangan 

perusahaan, sementara analisis terhadap laporan laba rugi akan mendeskripsikan 

hasil atau perkembangan usaha dari perusahaan, informasi yang bisa diperoleh 

dari evaluasi kinerja keuangan antara lain tentang kemampuan perusahaan 

melunasi utang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga 

pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya 

modal sendiri. 

Namun seringkali dalam pelaksanaan penilaian dalam kinerja perusahaan, 

pihak manajemen umumnya hanya melihat dari tingkat fluktuasi atas laba yang 

diperoleh tanpa melakukan analisis lebih lanjut, akibat yang ditimbulkan dari 

kebijakan tersebut adalah perusahaan yang mengalami kesulitan untuk 

menentukan variabel apa yang menyebabkan terjadinya pembentukan keuntungan 

atau profit yang lebih maksimal. Keadaan tersebut yang menyebabkan perusahaan 

sering mengambil kebijakan yang kurang tepat untuk mengadakan penilaian atas 

kinerja yang telah dicapai selama ini. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, akan 

berakibat pihak manajemen mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan 

yang akan diambil. 
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Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di dalam perusahaan, maka 

menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penilaian secara 

komperhensif atas kinerja keuangan yang telah dicapai sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan kebijakan keuangan, umumnya analisis kinerja 

keuangan menggunakan lima rasio dasar, rasio dasar tersebut antara lain: Rasio 

Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio 

Pasar. 

Umumnya penelitian tentang kinerja perusahaan hanya menggunakan rasio 

profitabilitas saja sebagai alat bantu dan penelitian juga berfokus pada 

peningkatan saham, penelitian-penelitian tersebut lebih mengarah kepada pihak 

external karena mempertimbangkan analisis resiko investasi, rasio yang 

digunakan adalah ROA (Return On Assets) dan ROE (Return on Equity) 

ditambah dengan EVA (Economic Value Added), menurut saya hal ini memang 

bisa mencerminkan keadaan perusahaan namun  masih kurang lengkap karena kita 

tidak bisa mengukur kinerja perusahaan sepenuhnya, umumnya ketiga rasio ini 

hanya digunakan oleh para pengamat harga saham atau biasa disebut investor 

saham, untuk mengetahui tingkat investasi sebuah perusahaan. 

Di Indonesia perusahaan real estate yang sahamnya sudah terdaftar di BEI 

sebanyak 29 perusahaan, dan hanya ada enam perusahaan saja yang sahamnya ada 

dalam kategori LQ45. Perusahaan tersebut antara lain: Alam Sutra Realty. Tbk 

(ASRI), Bumi Serpong Damai. Tbk (BSDF), Ciputra Development. Tbk (CTRA), 

Lippo Karawaci. Tbk (LPKR), Pakuwon Jati. Tbk (PWON), Summarecon Agung. 

Tbk (SMRA). Perusahaan Real Estate kebanyakan memiliki persediaan yang 
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sangat besar dan persediaan yang dimiliki belum tentu bisa habis terjual dalam 

waktu satu periode akuntansi atau satu tahun. Namun keuntungan atau laba bersih 

yang didapatkan perusahaan cukup besar dan hampir selalu naik setiap tahun. 

Dari uraian diatas maka peneliti ingin menyusun penelitian yang berjudul 

“Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Perusahaan Real 

Estate yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013” 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang diatas peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Perusahaan–perusahaan Real Estate dengan 

kategori indeks LQ45 yang diukur dengan rasio keuangan? 

2. Perusahaan Real Estate mana yang paling sehat kinerjanya periode 2010 

sampai 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas bisa dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengukur kinerja perusahaan Real estate yang listing di BEI dengan kategori 

indeks LQ45  menggunakan rasio keuangan  

a. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, 

b. Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangannya, 
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c. Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan 

untuk mengelola persediaan dan aset-asetnya, 

d. Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba, dan  

e. Rasio Pasar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen kepada para pemegang saham perusahaan. 

2. Mengukur Perusahaan mana yang kinerjanya paling sehat untuk periode 2010 

sampai 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan real estate yang listing di BEI dengan kategori indeks LQ 45. Selain 

manfaat tersebut, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi pihak internal perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode rasio keuangan dan sebagai bahan evaluasi bagi 

manajemen 

2. Bagi pihak external perusahaan atau investor hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan pertimbangan pengambilan keputusan investasi yang akan 

dilakukan pada perusahaan 

3. Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan Property dan 

Real Estate dengan menggunakan rasio keuangan.  
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Dan bila dilihat berdasarkan teori analisis rasio keuangan bisa digunakan 

untuk melihat keadaan berdasarkan lima aspek menurut (Mamduh dan Halim, 

2009;74). Aspek-aspek tersebut adalah: 

1. Aspek Liquiditas, bermanfaat untuk mengukur pemenuhan kewajiban jangka 

pendek perusahaan. 

2. Aspek Aktivitas, bermanfaat untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

penggunaan aset dilihat dari tingkat aktivitas aset. 

3. Aspek Solvabilitas, bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

4. Aspek Provitabilitas, bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

5. Aspek Pasar, bermanfaat untuk melihat perkembangan nilai perusahaan.   

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian bisa berfokus pada masalah yang diteliti dengan baik maka 

diperlukan adanya batasan dalam penelitian ini, Batasan ada pada rasio yang 

digunakan untuk analisis. 


