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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Persaingan yang ketat menuntut para manajer untuk lebih jeli 

dalam mengelola jalannya kegiatan perusahaan, dan untuk melakukannya 

perusahaan harus mampu mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki 

sehingga tujuan perusahaan akan dapat tercapai seperti yang diinginkan 

perusahaan. Perusahaan mempunyai tujuan umum untuk memperoleh laba, 

meningkatkan penjualan, dan dengan menekan biaya. Seiring dengan 

perkembangan perekonomian mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan 

untuk terus memperbaiki kinerjanya, dan melakukan perluasan usaha agar 

dapat terus bertahan dan bersaing.  

Tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat 

ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak mampu 

bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun perusahaan akan 

tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan, agar 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat tercapai, maka pihak manajemen 

harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Secara umum kinerja 

suatu perusahaan ditunjukan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. 

Kinerja perusahaan dapat diketahui dari hasil analisis laporan 

keuangan. Hasil analisis laporan keuangan yang menunujukan kinerja 

perusahaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentu kebijakan bagi 
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pihak intern perusahaan, kreditur, dan pemegang saham. Analisis atas laporan 

keuangan dan interprestasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan 

penilaian atas keadaan keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan suatu 

perusahaan melalui laporan keuangan. 

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan adalah dengan menggunakan metode EVA, kriteria yang 

digunakan meliputi: biaya modal, hutang, biaya modal saham, biaya modal 

rata-rata tertimbang. Metode lain yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah metode radar, tolak ukur 

yang digunakan ada lima perspektif yaitu rasio profitabilitas, rasio 

produktivitas, rasio utilitas aktiva, rasio stabilitas dan rasio potensi 

pertumbuhan. Kelemahan dari metode radar ini adalah sering membingungkan 

investor karena ukurannya banyak sehingga kurang memenuhi tuntutan dunia 

bisnis dalam kompetisi. 

Metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan selain metode EVA 

dan metode radar adalah dengan menggunakan metode balanced scorecard, 

ada empat perspektif yang dapat digunakan meliputi: Perspektif financial, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran kinerja keuangan perusahaan yang 

umum digunakan adalah analisis dari segi financial yang dinyatakan dengan 

rasio keuangan.  

Rasio keuangan dapat dijadikan alat untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan yang terbentuk dari unsur-unsur laporan keuangan yang bila 
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diinterpretasikan dapat diperoleh informasi tentang kondisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu sehingga dapat memberikan masukan 

dan saran bagi perusahaan. Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang 

kekuatan dan kelemahan keuangan dari suatu perusahaan. 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang sering digunakan  

karena merupakan metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam penilaian 

kinerja perusahaan. Penggunaan alat analisis berupa rasio dapat menunjukkan 

atau memberi gambaran tentang baik atau buruknya posisi keuangan 

perusahaan, sehat atau tidaknya suatu perusahaan, apabila dibandingkan 

dengan rasio tahun sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis lainnya.  

Dalam membuat penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan 

diperlukan analisis yang tepat terhadap data-data perusahaan yang tercantum 

pada laporan keuangan perusahaan, terutama pada pos-pos neraca, yang 

didalamnya memuat gambaran mengenai data aktiva, pasiva dan modal serta 

pada laporan laba rugi perusahaan yang mencantumkan keuntungan dan 

biaya-biaya yang telah dicapai pada suatu periode tertentu. 

Perusahaan makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat 

penting karena sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling 

tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya, sebab dalam 

kondisi krisis atau tidak produk makanan dan minuman akan tetap dibutuhkan. 

Dalam keadaan krisis konsumen akan membatasi konsumsinya dengan 

memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kebutuhan barang sekunder. 

Selain itu, produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan dan bahan baku 
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yang digunakan untuk membuat produk makanan dan minuman mudah untuk 

diperoleh. Bagaimana pun buruknya kondisi kehidupan ekonomi konsumen, 

mereka masih tetap membutuhkan makanan dan minuman untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

Melihat trend yang terjadi pada industri makanan dan minuman  pada 

tahun 2009, perjalanan industri ini ternyata berjalan tersendat karena krisis 

ekonomi global yang terjadi dibelahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal 

ini pun berakibat pada para pelaku industri untuk berusaha mempertahankan 

pasarnya. Kenaikan harga bahan baku, belum stabilnya nilai tukar mata uang, 

maraknya impor produk makanan dan minuman yang ilegal serta turunnya 

daya beli masyarakat telah membuat industri ini sempat terpuruk. 

Ditengah krisis seperti ini, perusahaan tidak mungkin untuk menaikkan 

harga produk dipasaran. Alternatif yang ada adalah dengan melakukan down 

sizing, dimana kemasannya semakin diperkecil. Konsumen tidak hanya 

membeli produk karena faktor harga, namun semakin kritis untuk memilih 

yang memberikan manfaat kesehatan baginya. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin maraknya produk-produk makanan dan minuman yang mengangkat 

tema kesehatan (nutrifood) misalnya minuman berisotonik, green tea dan 

aneka sereal. Selain menghadapi krisis, perusahaan makanan dan minuman 

juga harus menghadapi persaingan usaha dengan perusahaan yang sudah go 

public maupun yang belum go publik. 

Dengan melihat kondisi perusahaan makanan dan minuman yang 

merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat dan perusahaan 
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makanan dan minuman harus dapat bersaing mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaannya maka perusahaan dituntut untuk melakukan penilaian 

kinerja agar dapat mengawasi dan mengevaluasi serta memperbaiki kinerja 

perusahaan dari tahun ke tahun sehingga, perusahaan diharapkan dapat 

bertahan dan mampu berkembang pada tahun-tahun berikutnya.   

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “ Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja 

Perusahaan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Go Publik”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja keuangan perusahaan makanan dan 

minuman yang telah go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2009? 

C. Batasan Penelitian 

Dari permasalahan yang ada dalam perusahaan dalam hal kinerja 

keuangan perusahaan, untuk itu sesuai dengan keterbatasan yang ada pada diri 

penulis maka penelitian ini hanya akan dibatasi kurun waktu penelitian selama 

satu tahun, yaitu tahun 2009.  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tujuan penulis 

mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada 

perusahaan makanan dan minuman yang go publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2009. 
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E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi investor, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai investasi 

dan sebagai pertimbangan bagi investor atau calon investor sebelum 

menanamkan modalnya.  

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan 

kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan 

penggunaan analisis laporan keuangan sehingga diharapkan mangalami 

kemajuan usaha pada masa mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi, informasi 

dan wawasan teoritis mengenai kinerja analisis rasio keuangan untuk 

menilai kinerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


