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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sektor batubara Indonesia masih menghadapi tantangan di tengah 

rendahnya harga komoditas di pasar global. Walaupun tren harga batubara global 

sedang rendah, sektor batubara Indonesia diprediksi masih dapat bertahan. DBS 

Group Research optimis industri batubara Indonesia mampu bertahan lebih lama 

dibandingkan negara lain. Hal ini disebabkan industri di Tanah Air dapat 

memangkas biaya per ton berkat rendahnya tarif kontraktor dan bahan bakar. 

“Perusahaan penambangan batubara yang masuk cakupan kami berhasil 

mempertahankan margin kas yang stabil bahkan meski dihadapkan dengan 

kecenderungan penurunan harga batubara,” ujar Equity Research Analyst DBS 

Group Research William Simadiputra dalam laporan bertajuk “Indonesia Industry 

Focus: Thermal Coal Sector” edisi Mei 2016. DBS Group Research mencatat, 

rata-rata margin kas sejumlah perusahaan pada kuartal pertama 2016 memang 

mengalami penurunan dibandingkan kuartal keempat 2015, tetapi tidak signifikan. 

Kisarannya masih berada di 10-15 dollar Amerika per ton. Meski tidak signifikan, 

produksi batubara juga mengalami penurunan. DBS Group Research melihat 

hanya sedikit pasokan yang dipotong pada kuartal pertama 2016, sementara 

sebagian besar perusahaan mempertahankan angka produksi selama 

2016.(Kompas,2016) 
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Menganalisis kinerja perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan. 

Rasio sangat penting karena bermanfaat bagi manajemen untuk mengambil 

kebijakan dengan melihat gambaran yang berkenaan dengan efektivitas maupun 

efisiensi yang akhirnya bermuara pada laporan keuangan. Hasil perrhitungan dari 

rasio-rasio tersebut jika menunjukkan hasil yang baik bisa dikatakan bahwa 

kinerja perusahaan itu baik, dan sebaliknya apabila hasil perhitungan 

menunjukkan hasil yang kurang baik maka kinerja perusahaan kurang baik pula 

(Murwanti,2010). Peneliti melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

karena pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi 

pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Laporan keungan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk 

meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan. 

Rasio keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam laporan 

keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

memprediksi laba bersih dan dividen pada masa yang akan datang. Cara yang 

digunakan untuk mendukung prediksi tersebut adalah dengan menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. Analisis tersebut mengkombinasikan hubungan 

antara komponen keuangan yang satu dengan komponen keuangan yang lain. 

Pada umumnya, hubungan tersebut dilihat dari rasio antara komponen-komponen 

keuangan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks manajemen keuangan, 

analisis tersebut dikenal dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio ini berguna 

untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain 
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atau membandingkan kinerja satu perusahaan pada tahun ini dengan tahun yang 

lainnya.  

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian mengenai rasio 

keuangan. Rasio –rasio yang digunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar. Peneliti menggunakan rasio-rasio 

tersebut dikarenakan penggunaan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas rasio aktivitas dan rasio pasar sudah cukup baik untuk menganalisa, 

menilai posisi keuangan dan kemajuan dari perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

mengambil judul “Analisis Rasio Keuangan sebagai alat untuk mengukur Kinerja 

Keuangan Perusahaan”. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan tahun 2013-

2015 jika di nilai berdasarkan rasio keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan tahun 

2013-2015 jika di nilai berdasarkan rasio keuangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga memberikan 

gambaran bagi perusahaan pertambangan untuk mengambil keputusan di masa 

yang akan datang dan penelitian ini diharapkan bisa membantu perusahaan dalam 

penilaian kinerja keuangan dan pengambilan keputusan untuk masalah keuangan 

yang dihadapi. 

 


