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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia  

banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri salah satunya 

adalah dari sektor pemerintahan yaitu BUMN. Sektor ini diharapkan 

mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Agar perusahaan dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya, maka perusahaan seharusnya 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan untuk menilai dan mengetahui 

kinerja perusahaan dalam bersaing dan meraih keuntungan yang berguna 

untuk kemajuan maupun keberlangsungan usaha. 

Kemampuan sebuah perusahaan agar dapat bersaing dalam 

mencapai tujuan yang direncanakan tergantung bagaimana kinerja 

perusahaan itu sendiri. Kinerja sebuah perusahaan dapat diukur dengan 

melihat laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut  menyajikan 

informasi tentang bagaimana posisi keuangan dalam sebuah perusahaan 

yang berguna bagi entitas-entitas yang ada di dalam perusahaaan maupun 

entitas-entitas lain di luar perusahaan. Selain itu penilaian kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran kondisi baik buruknya keadaan 

keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu dan juga untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu, di 

masa sekarang maupun di masa mendatang. Analisis aspek keuangan 
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sangat jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan sebuah 

perusahaan secara periodik untuk menilai kondisi keuangan maupun 

perkembangan usaha di masa lalu, sekarang maupun di masa mendatang 

dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk 

jangka panjang. 

Informasi laporan keuangan digunakan untuk menganalisis dari 

aspek keuangan. Laporan keuangan yang sudah di analisis dan dievaluasi 

dapat berguna bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan 

dalam sebuah perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk ke dalam pemangku 

kepentingan adalah pihak manajemen, karyawan, investor, kreditur, 

pemerintah. Bagi pihak manajemen laporan keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dalam upaya untuk 

meningkatkan perkembangan sebuah perusahaan. Bagi para karyawan 

informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan apakah perusahaan mampu memberikan jaminan asuransi dan 

menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang 

lama. Bagi para investor berkepentingan dengan informasi terkait dengan 

investasi modal. Informasi tersebut akan membantu investor dalam 

mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi atau 

menjual sahamnya, selain itu investor juga harus menilai kemampuan 

perusahaan membayarkan deviden ataupun bagi hasil. Bagi kreditur pihak 

yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya 
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dengan tepat waktu. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar pajak.  

Menurut Fahmi (2010 : 2) kinerja keuangan adalah satu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan - aturan pelaksanaan keuangan 

dengan baik dan benar. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan 

hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat 

kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Alat yang digunakan untuk 

menganalisis aspek keuangan adalah analisis rasio keuangan, dengan 

menggunakan rasio keuangan maka dapat diketahui apakah sudah 

membaik atau malah memburuk kinerja perusahaan tersebut. Selain 

membandingkan rasio keuangan dengan standar rasio, kinerja keuangan 

juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan setiap tahun 

yang dinilai dan dibandingkan dengan rasio keuangan pada tahun tahun 

sebelumnya. Dengan membandingkan rasio keuangan pada beberapa tahun 

dapat dilihat bagaimana kemajuan ataupun kemunduran kinerja keuangan 

sesuai dengan masing – masing rasio tersebut.  

Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang ditugasi untuk mengatur pemanfaatan atas air dan sumber 

sumber air yang bersih dan bermutu selain itu Pemerintah juga 

memberikan tugas untuk mengelola wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Perum Jasa Tirta 1 diharapkan mampu mengelola dan melaksanakan 
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kinerja keuangannya agar dapat membantu memajukan perekonomian. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan maka harus dilakukan 

analisis dan evaluasi atas kinerja perusahaan tersebut. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka peneliti ingin 

mencoba menganalisis laporan keuangan pada Perum Jasa Tirta 1 untuk 

diteliti dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Sehingga 

peneliti mengambil judul “Analisis Aspek Keuangan Untuk Menilai 

Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perum Jasa Tirta 1)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Perum Jasa Tirta 1 apabila diukur 

dari aspek keuangan dengan menggunakan analisis rasio pada periode 

tahun 2013-2014” ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menggunakan data keuangan yang tersedia di 

perusahaan hanya 2 tahun dan tidak menganalisis data non keuangan. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah adalah “Untuk 

mengevaluasi kinerja Perum Jasa Tirta 1 apabila diukur dari aspek 

keuangan dengan menggunakan analisis rasio pada periode tahun 2013-

2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan perusahaan  

Perum Jasa Tirta 1 untuk mengelola keuangan perusahaannya.  

 2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi pembaca atau peneliti yang lain dapat menjadi informasi 

tambahan yang bertujuan untuk menghadapi permasalahan yang sama. 

3. Untuk Peneliti 

Bagi peneliti untuk dijadikan informasi dalam menghadapi studi 

kasus. 

 


