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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan global, perusahaan dihadapkan pada penilaian kinerja 

keuangan dari hasil pengelolaan usahanya. Penilaian kinerja keuangan akan 

dijadikan sebagai landasan dan cermin sehingga dapat diketahui sejauh mana 

efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan bagi suatu perusahaan. Salah satu 

elemen yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan atau mendeteksi 

kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah penilaian kinerja keuangan terhadap 

laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting 

dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai 

prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada 

waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi 

informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan 

dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui 

apakah laporan keuangan perusahan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan 

berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan 

membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari 

berjalannya perusahaan (Hendry, 2013). 
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Perencanaan yang tepat adalah kunci keberhasilan seorang manajer. 

Perencanaan yang baik harus bisa dihubungkan dengan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan itu sendiri. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan 

pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang 

penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan, sehingga dengan rasio 

keuangan tersebut dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu 

(Sudarwati, 2012). 

Analisis laporan keuangan secara teoritis terdiri dari dua kata, yaitu analisis 

dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu dan 

mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang 

dan masa lalu, dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi yang 

paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahan pada masa mendatang. 

Analisis laporan keuangan dikatakan mempunyai kegunaan apabila dapat dipakai 

untuk memprediksi fenomena ekonomi (Sudarwati, 2012). 

Analsis rasio keuangan membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan 

perusahaan apakah baik atau sebaliknya. Analisis rasio keuangan dapat 

diklasifikasikan dalam berbagai jenis, beberapa diantaranya rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Tingkat likuiditas adalah menunjukkan 

sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan jaminan harta lancar yang dimilikinya. Sedangkan tingkat 
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solvabilitas, menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat memenuhi 

semua kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya. Tingkat aktivitas, 

mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Tingkat profitabilitas, menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya (Hendry, 

2013). 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penyedia dana 

maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas, dan profitabilitas. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai 

dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca, perhitungan rugi laba, dan 

laporan arus kas. Teknik analisa laporan keuangan yang disajikan adalah analisa 

rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan meliputi 

rasio likuiditas, rasio solvabiltas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio 

likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kemampuan jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio solvabilitas merupakan 

seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutan (pinjaman). Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modal. Rasio aktivitas merupakan 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan modal yang tersedia. 

(Triyonnowati, 2016). 

Beberapa hasil penelitian Hendry (2013), menyatakan bahwa rasio likuiditas 

setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga keadaan perusahaan 
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dikatagorikan dalam keadaan baik (liquid). Dari rasio solvabilitas menunjukkan 

bahwa modal perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang 

diberikan oleh kreditor sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan 

tidak baik (insolvable). Ditinjau dengan rasio aktivitas menunjukan peningkatan 

di setiap tahunnya sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan baik. 

Berdasarkan rasio profitabilitas menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke 

tahun sehingga dapat dikatakan keadaan perusahaan berada pada posisi yang baik. 

 Sedangkan hasil penelitian Yurasti (2013) menunjukkan bahwa hasil 

analisa terhadap rasio-rasio keuangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan 

bahwa rentabilitas perusahaan secara umum terjadi peningkatan kinerja yang baik 

meski rasio aktivitas menunjukkan perkembangan yang relatif menurun. Kedua 

fakta ini mengindikasikann bahawa perusahaan mampu melakukan program 

efisiensi operasional sehingga dengan rasio-rasio aktifitas yang cenderung turun 

perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas. 

Membaiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdampak positif 

terhadap kinerja industri rokok di Indonesia. Industri rokok merupakan salah satu 

jenis usaha yang mengalami kemajuan pesat dan merupakan penyumbang 

pendapatan  Negara yang cukup besar di Indonesia. PT Gudang Garam 

mempunyai prospek yang sangat cerah dan saat ini mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok 

terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dengan menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam 
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menentukan atau mendeteksi kekuatan ataupun kelemahan perusahaan. Oleh 

karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio 

Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Gudang Garam, Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah dalam penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana menganalisis rasio keuangan Untuk mengukur kinerja keuangan 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada PT. Gudang Garam, Tbk? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar tarlalu jauh, maka 

penulis membatasi masalah hanya pada data berupa laporan keuangan dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016 dengan analisis rasio keuangan pada PT. Gudang 

Garam, Tbk. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio keuangan Untuk mengukur 

kinerja keuangan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada PT. 

Gudang Garam, Tbk. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan kelima rasio ini 

diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dalam pengembangan 

bidang kajian ini, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dibidang 

yang sama. 


