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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Analisis merupakan point penting yang perlu dilakukan dalam suatu 

perusahaan untuk menilai seluruh aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan 

suatu usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dalam aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Hasil 

dari analisis tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan operasional perusahaan.  

Hasil keseluruhan operasional perusahaaan tercermin dalam data laporan 

keuangan akhir tahun, dimana laporan tahunan ini mencakup data historis 

keseluruhan aktivitas yang telah dijalankan. Suatu perusahaan dalam memutuskan 

kondisi baik buruknya tidak hanya melalui annual report, tetapi perusahaan juga 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya agar mendapatkan gambaran 

keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Aktivitas perusahaan dimasa lalu dapat 

digunakan sebagai indikator aktivitas di masa yang akan datang untuk pengambilan 

keputusan operasional.  

Syamsuddin (2007:132) menyatakan bahwa pentingnya penggunaan dana 

pada perusahaan memungkinkan seorang manajer keuangan untuk membuat 

rencana yang lebih baik sehubungan dengan kebutuhan dana baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang sering 

dilakukan oleh perusahaan karena keuangan merupakan hal utama untuk 

menunjang berlangsungnya suatu usaha. Analisis keuangan ini erat dengan 

informasi yang akan menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan 
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dana yang dimiliki untuk memaksimalkan pendapatan dalam pengembangan 

usahanya. Alat analisis keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu rasio 

keuangan, dimana rasio ini digunakan untuk menilai kinerja perusaaan dari sudut 

manajemen yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan penggunaan seluruh 

modal kerja.  

Penggunaan dana oleh suatu perusahaan merupakan hal yang sebaiknya 

lebih diperhatikan agar seluruh dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik 

serta memberikan keuntungan bagi keberlangsungan dan kegiatan operasional 

usahanya. Suatu perusahaan juga harus mengetahui apakah dana yang sudah 

digunakan dan diinvestasikan kedalam berbagai aktiva memberikan keuntungan 

atau tidak untuk masa yang akan datang.  

Terdapat beberapa analisis rasio yang biasa digunakan oleh perusahaan, 

diantaranya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan dana (Alwi, 1991:97). Analisis 

rasio aktivitas terdiri dari beberapa indikator yang digunakan yaitu perputaran 

piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva.  

Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

bidang usaha sub sektor makanan. Alasan dipilihnya perusahaan sektor makanan 

karena sektor makanan ini memiliki kondisi yang lebih stabil dan tidak terpengaruh 

oleh musim atau perubahan kondisi ekonomi. Meskipun terjadi krisis ekonomi, 

kelancaran produksi perusahaan sub sektor makanan masih terjamin karena dalam 

keadaaan apapun konsumen tetap membutuhkan makanan sebagai kebutuhannya. 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan satu-satunya perusahaan 

dalam 20 perusahaan yang paling di kagumi di Indonesia berdasarkan Indonesia’s 

Most Admires Companies yang diselenggarakan oleh Fortune Indonesia tahun 2014. 
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Kondisi ini mengharuskan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. untuk memanfaatkan 

dana yang dimiliki untuk mengelola pembelanjaan yang baik terutama dalam 

pengalokasian jumlah biaya operasional usaha dalam setiap kegiatannya untuk 

dapat tetap menciptakan produk.  

Hasil dari analisis rasio aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

menggunakan seluruh dana yang dimiliki. Hal tersebut mengharuskan PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk. untuk memanajemen dana supaya dapat diketahui seberapa 

baik perusahaan menggunakan dananya. Dari ulasan singkat diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Aktivitas Sebagai 

Pengukuran Kemampuan Penggunaan Dana Pada PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk. Selama Tahun 2011-2013”.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah yaitu 

bagaimana kemampuan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dalam menggunakan 

dana yang dimiliki selama tahun 2011-2013 berdasarkan rasio aktivitas?  

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini, 

peneliti berusaha untuk memudahkan pembahasan agar lebih terarah dan hanya 

tertuju pada pokok pembahasan. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana ditinjau dari sisi rasio 

aktivitas dengan menggunakan indikator perputaran piutang, perputaran persediaan, 

perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva dalam penggunaan dana yang 
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dimiliki. Sehingga, peneliti memutuskan hanya melakukan analisis rasio aktivitas 

pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2011-2013.  

 

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian   

Dalam pelaksanaan suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk. dalam menggunakan dana selama tahun 2011-2013 

berdasarkan rasio aktivitas.  

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:  

a. Bagi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.  

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

dana yang dimiliki dan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan manajemen dalam menggunakan dana 

perusahaan.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan referensi atau pengetahuan wawasan mengenai 

kemampuan suatu perusahaan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.  

dalam menggunakan seluruh dana yang dimiliki.  




