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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan adalah  sebuah unit produksi yang mengelola sumber daya 

ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat 

(Sumarni,1997). Salah  satu  tujuan  dari  perusahaan  adalah  untuk  

mendapatkan  keuntungan.  Untuk mengetahui  apakah  perusahaan  

mendapatkan  keuntungan  atau  kerugian  maka  dibuatlah  laporan 

keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  media  informasi  yang  

digunakan  perusahaan  untuk melaporkan  keadaan  dan  posisi  keuangan  

pada  suatu  tanggal  tertentu  serta  hasil  yang  telah diperoleh  selama  suatu  

periode  tertentu  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terutama 

kreditor, investor dan pihak manajemen perusahaan itu sendiri.  

Pihak  kreditor  dan  investor  memerlukan  informasi laporan keuangan 

dalam  mengambil  keputusan penanaman  modal.  Sedangkan  bagi pihak 

manajemen perusahaan, informasi dalam  laporan  dapat dijadikan  evaluasi  

atas  semua  strategi  yang  telah  dilaksanakan,  serta  menentukan  rencana  

dan strategi baru yang  lebih baik  agar dapat berkembang. Agar  dapat  

memberikan  informasi yang lebih berarti  bagi  para  pengguna  laporan  

keuangan,  dibutuhkan  suatu  alat  untuk  menganalisis  laporan keuangan 

tersebut. Salah satunya yang dapat digunakan adalah rasio keuangan. 
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Penggunaan analisis tersebut merupakan suatu cara untuk mengetahui kondisi 

dan perkembangan keuangan perusahaan serta memudahkan pengguna 

laporan keuangan dalam menilai laporan keuangan tersebut.  

Berdasarkan pendapat (Sawir,2005)  media yang di pakai untuk meneliti 

kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi 

keungan. Laporan keungan adalah hasil proses akuntansi. Laporan  keuangan  

yang  dikeluarkan  untuk  perusahaan  memberikan  informasi  posisi  dan  

kondisi keuangan  perusahaan.  Akan  tetapi,  laporan  tersebut  perlu  

dianalisis  lebih  lanjut  dengan  analisis keuangan  yang  ada  untuk  

mendapatkan  informasi  yang  lebih  berguna  dan  lebih  spesifik  dalam 

menjelaskan posisi dan kondisi keuangan perusahaan. Adapun cara analisis 

yang dapat dipergunakan yaitu dengan menggunakan analisis rasio.  

Menurut Munawir (2004,37) Analisis rasio adalah suatu metode analisa 

untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba 

rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Dalam 

Keown dkk (2002,60) tujuan dari analisis ratio adalah untuk membantu 

manager finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan, 

berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas.  

Penenliti menggunakan analaisis rasio sebagai alat ukur kinerja PT. 

Gudang Garam, Tbk.  karena memiliki beberapa keunggunalan, seperti yang 

di kemukakan Harahap (2006,298) : 
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1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain; 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi 

5. Menstandarisir size perusahaan; 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau ”time series” 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang 

Pertumbuhan yang semakin pesat pada industri rokok menyebabkan 

perusahaan-perusahaan  berupaya untuk meningkat kinerja perusahaan, salah 

satu upaya yang di lakukan yaitu dengan mengungguli para pesaing dengan 

cara menguasai pangsa pasar. PT. Gudang Garam, Tbk merupakan salah satu 

pesaing dalam industri rokok yang berdiri sejak tahun 1958  dan masih 

mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Di Indonesia PT. 

Gudang Garam, Tbk merupakan salah satu aset properti nasional serta 

mempunyai andil yang cukup banyak dalam pendapatan dalam negeri.  

Mengingat pentingnya analisis rasio  sebagai salah satu alat ukur untuk 

mengetahui perkembangan kinerja  keungan perusahaan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penilitian dengan judul “ANALISIS RASIO 
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SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN 

PADA PT. GUDANG GARAM, Tbk.”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  rumusan  masalah  

dalam  penulisan ilmiah  ini  adalah  bagaimana kinerja PT. Gudang Garam, 

Tbk dinilai dengan menggunakan analisis rasio.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah 

untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam, Tbk jika dilihat 

dari analisis dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan 

ukuruan pasar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi sebagai bahan pertimbangan menyususn strategi manajemen 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dalam menanamkan investasinya pada 

perusahaan yang bersangkutan 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 


