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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Memasuki era global banyak  tantangan  yang  harus  di  hadapi 

perusahaan di Indonesia baik bersaing di  lingkup nasional   maupun  

internasional.  Perkembangan  perusahaan  yang  begitu  pesat  mengharuskan  

perusahaan  melakukan  berbagai  strategi bisnisnya  dalam  menghadapi 

persaingan. Setiap perusahaan berupaya meningkatkan kinerja 

perusahaanuntuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan saat ini maupun di 

masa yang akan datang. 

 Suatu perusahaan memerlukan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang tepat membutuhkan 

berbagai informasi menyangkut masalah kinerja perusahaan yang 

berhubungan dengan prestasi kerja perusahaan dalam periode tertentu.  

 Analisis rasio keuangan mencakup penilaian bagaimana berbagai pos 

dalam laporan keuangan saling berhubungan satu sama lain. Analisis rasio 

tentang kinerja perusahaan terkini dan masa lalu memberi fondasi untuk 

membuat peramalan kinerja perusahan dimasa mendatang. Analisis rasio yang 

efektif mencakup angka finasial yang mendasari faktor bisnis sedetail 

mungkin. Meskipun analisis rasio tidak bisa memberikan semua jawaban pada 

analis sehubungan dengan kinerja perusahaan, namun bisa membantu analis 

menyusun reranka pertanyaan untuk analisis lebih lanjut. 
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 Analisis rasio merupakan salah satu analisis keuangan yang paling popular 

dan banyak di gunakan.namun, perannya sering di salah pahami dan sebagai 

konsekuensinya, kepentingan  sering di lebih-lebihkan. Sebuah rasio 

menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas. Sebuah rasio harus 

mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. 

 Laporan keuangan adalah seni pencatatan, penggolongan dan proses 

pencatatan berdasarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang 

setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-

tepatnya dan dengan petunjuk yang di nyatakan dalam uang, serta penafsiran 

dalam hal-hal yang timbul daripadanya. Hasil dari proses pencatatan tersebut 

dalam suatu ringkasan dari kondisi keuangan perusahaan. Ringkasan inilah 

yang di sebut lapoan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari 

pada proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan biasanya di susun 

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Analisis laporan keuangan 

adalah analisis dari aplikasi dari alat dan teknik dari analitis untuk laporan 

keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan 

estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat untuk analisis bisnis. Analisis 

laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan 

intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidak pastian 

analisis bisnis.  

 Analisis laporan keuangan adalah untuk menentukan kinerja dalam 

konteks tujuan dan strategi perusahaan. Ada dua alat penting dalam analisis 

laporan keuangan yaitu, analisis rasio dan analisis arus kas. Analisis laporan 
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arus kas memiliki kemampuan untuk menganalisis serta memeriksa likuiditas 

perusahaan serta mengatur arus kas operasional, investasi dan pendanaan. 

Laporan keuangan di  gunakan  manajer  untuk  menyediakan  informasi  yang 

bermanfaat bagi  investor  dalam rangka menilai kinerja ekonomi kinerja  

perusahaan  yang  sesungguhnya.  Laporan keuangan  mampu  memberikan 

informasi  tentang  realitas bisnis  perusahaan  berbeda-beda  antar perusahaan  

dan antar  waktu  pada satu  perusahaan.   

 Dari uraian di atas, penyusun menyimpulkan untuk membuat penelitian 

yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan 

Perusahaan Semen yang Terdaftar di BEI”  

 

B. Rumusan Masalah 

 Jika dilihat dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasi 

dalam penelitian ini adalah; bagaimana kinerja keuangan perusahaan semen 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia berdasarkan rasio keuangan jika dilihat 

dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

 Dari rumusan masalah diatas maka dapat di simpulkan tujuannya 

adalah untuk Menganalisis kinerja keuangan perusahaan semen 

menggunakan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas. 
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2. Manfaat penelitian

a. Bagi perusahaan

 Penelitian ini diharapkan jadi salah satu sumber perusahaan untuk 

menghasilkan informasi dan mengetahui tinggi rendahnya kinerja 

perusahaan yang dapat di ketahui melalui analisis rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dan hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menentukan strategi – 

strategi selanjutnya dan dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam  

mengambil keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

b. Bagi calon investor dan calon investor

Hasil penelitian  ini di harapkan dapat membantu investor dan 

calon investor dengan memberikan tambahan wawasan dan informasi 

dalam mempertimbanggkan penentuan kebiajakan perusahaan. 

c. Bagi penelitian selanjutnya

Memberikan tambahan informasi  dan referensi bagi penelitian 

yang sama guna penyempurna penelitian selanjutnya 


