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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perindustrian di Indonesia dewasa ini berkembang

pesat, salah satunya industri rokok. Industri rokok yang sudah go public saat

ini diantaranya PT. Gudang Garam Tbk., PT. HM. Sampoerna Tbk., dan PT.

Bentoel International Investama Tbk.. Seiring dengan berkembangnya industri

rokok, keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi,

industri ini merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pembangunan dan di

sisi lain rokok adalah penyebab kematian terbesar setelah penyakit jantung.

Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia lebih mementingkan

pertumbuhan ekonomi, termasuk penerimaan pajak daripada kesehatan

rakyatnya. Kekhawatiran dari segi kesehatan memang sering dikalahkan

dengan kekhawatiran karena penerimaan pajak yang menurun, pertumbuhan

ekonomi yang menurun, dan hilangnya lapangan pekerjaan. Bisa diprediksi

bahwa kurang lebih 2 juta petani tembakau akan kehilangan pekerjaan.

Kemudian 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 tenaga kerja di pabrik rokok, 1

juta orang pedagang rokok, dan 1 juta tenaga kerja percetakan, periklanan, dan

jasa transportasi juga akan kehilangan nafkah.(www.jurnas.com)

Mereka yang melindungi industri rokok tidak menghiraukan bahwa

industri rokok ini merugikan 230 juta penduduk Indonesia. Baik yang menjadi

konsumen langsung mau pun tidak langsung dari konsumsi rokok. Jumlah 230

juta ini jelas jauh lebih besar daripada jumlah mereka yang kehilangan



pekerjaan. Persoalan yang lebih fundamental adalah paradigma pembangunan

ekonomi. Selama Indonesia masih mengikuti paham bahwa pertumbuhan

ekonomi adalah tujuan pembangunan, maka udara Indonesia tetap akan

dicemari oleh asap rokok.

Industri rokok tetap akan mendapatkan tempat untuk terus

meningkatkan konsumsi rokok di Indonesia, merupakan pasar yang

menggiurkan dengan jumlah penduduk 230 juta dan akan terus meningkat.

Sebagai perusahaan komersial, tentu sangat masuk akal industri rokok akan

terus meningkatkan penjualan rokok mereka. Ini juga berarti terus mengajari

230 juta penduduk Indonesia untuk melakukan kegiatan yang tidak sehat. Di

pihak lain, dalam people centred development, rakyat yang sehat merupakan

salah satu tujuan utama pembangunan. Rakyat yang sehat jauh lebih penting

daripada pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu pesatnya pertumbuhan industri rokok di Indonesia

tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi

sosial budaya masyarakat yang telah menempatkan rokok sebagai salah satu

kebutuhan hidup yang yang harus dipenuhi. Karena budaya merokok sudah

menjadi kebiasaan dan gaya hidup sebagian besar masyarakat indonesia,

meskipun pemerintah telah memperingatkan tentang bahaya merokok,

peraturan larangan merokok di suatu tempat, dan fatwa haram merokok, tidak

akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok masyarakat.

Dari hasil penelitian oleh lembaga survey AC Nielsen tahun 2005

(SWA 2010:1) menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen warga miskin



mengalokasikan pengeluaran hariannya untuk mengkonsumsi rokok.

Kontribusi rokok terhadap GDP cukup besar yakni menyumbang Rp 52 triliun

pada tahun 2006 melalui cukai dan pajak rokok, jauh diatas pemasukan bagi

hasil Freeport yang hanya 3 triliun (sumber inilah.com).

Tabel 1.1

Pertumbuhan Produksi Rokok Nasional Periode 2000-2008

Tahun Total Produksi % Tumbuh Sumber

2000 213 miliar batang - Sinarharapan

2001 198 miliar batang -7,0% Sinarharapan

2002 186 miliar batang -6,1% Sinarharapan

2003 173 miliar batang -7,0% Sinarharapan

2004 194 miliar batang 12,1% Kompas

2005 202 miliar batang 4,1% Inilah.com

2006 220 miliar batang 8,9% Detikhot

2007 226 miliar batang 2,7% Detikhot

2008 230 miliar batang 1,8% Detikhot

Catatan : adanya perbedaan angka produksi dari sumber yang

berbeda.

Dari tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa selama periode 4 tahun pertama

pertumbuhan rokok di Indonesia negatif 15 miliar yakni dari 213 miliar batang

pada tahun 2000 menjadi 194 miliar batang pada tahun 2004 atau turun sebesar

6.7 persen. Sedang selama periode yang sama (4 tahun), yakni tahun 2004-

2008, industri rokok malah tumbuh subur. Pemerintah berhasil mendorong

pertumbuhan produksi rokok naik rata-rata tumbuh 5.9 persen tiap tahunnya.



PT. H. M. Sampoerna Tbk. dan afiliasinya memproduksi, memasarkan

dan mendistribusikan rokok di Indonesia, yang meliputi sigaret kretek tangan,

sigaret kretek mesin, dan rokok putih. Rokok kretek menguasai sekitar 92%

pasar rokok di Indonesia. Di antara merek rokok kretek Sampoerna adalah Dji

Sam Soe, A Mild, Sampoerna Kretek (sebelumnya disebut Sampoerna A

Hijau), dan U Mild. www.sampoerna.com

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.

www.gudanggaram.com

PT. Bentoel Tbk. merupakan salah satu produsen rokok terbesar di

Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 8%. Bentoel memproduksi dan

memasarkan serangkaian produk yang beragam pada segmen rokok kretek

mesin, rokok kretek tangan, dan rokok putih. Aktivitas bisnis Bentoel meliputi

perdagangan umum antara lain ekspor impor, produksi rokok dan jasa kecuali

jasa dibidang hukum dan pajak. www.bentoel.com

Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pemodal dan pencari

modal yang bertujuan menghimpun dana dan disalurkan pada sektor yang lebih

produktif. Kenaikan dan penurunan jumlah permintaan dan penawaran pada

bursa saham berdampak pada perubahan harga saham. Pengaruh transaksi

saham pada kinerja perusahaan diperoleh tingkat keuntungan, resiko, dan



corporate action. Dari laporan keuangan tersebut maka dapat dipredikdi

kinerja dan prospek dimasa yang akan datang.

Di samping itu faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan

suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena dari unsur tersebut

juga dapat mengevaluasi apakah keuangan perusahaan dalam kondisi sehat

atau tidak. Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kesehatan/kinerja

perusahaan yaitu melalui pengukuran kinerja keuangan atau laporan keuangan.

Menurut Prastowo dan Juliaty Rifka (2005:60), Analisis laporan keuangan

pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan dasar pertimbangan yang lebih

layak dan sistematis dalam rangka memprediksi apa yang mungkin terjadi di

masa yang akan datang, mengingat data yang disajikan laporan keuangan

menggambarkan apa yang telah terjadi. Dengan mengevaluasi kondisi

keuangan perusahaan maka akan diperoleh informasi keuangan baik masa lalu,

saat ini maupun kemungkinan di masa depan.

Kinerja keuangan industri rokok dapat diukur berdasar atas analisis

likuiditas, analisis aktivitas, analisis solvabilitas, dan analisis profitabilitas

perusahaan sebagai pencipta profit, kinerja keuangan perusahaan berisi tentang

informasi prestasi perusahaan dalam bidang keuangan di masa lampau dan

dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan

datang.

Berdasarkan uraian diatas, maka diadakan penelitian dengan judul

”Analisis Kinerja Keuangan Dan Variabilitas Harga Saham Pada Industri

Rokok Go Publik Di Indonesia Periode 2001-2010”.



1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah dalam

bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan Industri Rokok yang Go Publik

dilihat dari perspektif rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas,

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas?

2. Seberapa besar pengaruh kinerja keuangan dan variabilitas harga saham

pada Industri Rokok yang Go Publik di Indonesia yang diukur melalui

Current Ratio, Debt Ratio, dan Return On Assets?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus dan mendapatkan hasil yang

diharapkan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, pada tiga perusahaan

rokok yaitu, PT. HM. Sampoerna Tbk., PT. Bentoel International

Investama Tbk. dan, PT. Gudang Garam Tbk.

2. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan

rokok yang go publik di indonesia berdasarkan rasio likuiditas (Current

Ratio, Acid Test Ratio), rasio aktivitas (rasio perputaran persediaan dan

lama perputaran persediaan), rasio solvabilitas (Debt Ratio, Debt to

Equity Ratio), dan rasio profitabilitas (Gross Profit Margin, Operating

Profit Margin, Net Profit Margin, Assets Turn Over, Return on Investment

dan Return on Equity).



3. Penelitian ini dilakukan berdasarkan selama sepuluh periode yaitu pada

tahun 2001-2010.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan kondisi kinerja keuangan Industri Rokok yang Go

Public dilihat dari perspektif rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio

aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas.

2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kinerja keuangan dan

variabilitas harga saham pada Industri Rokok yang Go Publik di Indonesia

yang diukur melalui Current Ratio, Debt Ratio, dan Return On Assets.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dalam bidang keuangan

perbankan dan industri serta dapat menerapkan teori-teori dalam

pengetahuan yang telah didapat dibangku perkuliahan terhadap kenyataan

yang sebenarnya.

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil

kebijakan.

3. Bagi pihak lain, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi

pembaca dan dapat menambah khasanah ilmiah sehingga dapat

dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.


