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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh 

akuntan yang dimana nanti akan diberikan kepada pihak-pihak bersangkutan 

untuk melakukan pengelolahan data dengan perhitungan untuk mengetahui 

apakah kinerja perusahaan sudah memenuhi persyaratan yang telah tercapai atau 

belum. Oleh sebab itu kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap 

perusahaan didalam persaingan bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci 

keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan 

yang baik, karena keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang 

digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini 

akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama 

antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Salah satu faktor yang dapat 

menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu baik atau tidak yaitu dengan 

analisis laporan keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan 

modal dan laporan arus kas. Tetapi, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi 

keuangan No. 1 (revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari 

beberapa komponen, yaitu: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) 

laporan laba rugi komprehensif selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama 

periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan  keuangan. 
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Analisis laporan keuangan, untuk membantu mengetahui apakah 

perusahaan itu sudah baik atau buruk dalam tingkat kinerja keuangannya. Analisis 

rasio dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu diantaranya rasio likuiditas, 

aktivitas, profitabilitas, solvabilitas. Tingkat likuiditas dimana perusahaan mampu 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan harta yang dimiliki, 

sedangkan aktivitas untuk mengukur efektifitas yang perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya, profitabilitas untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan dapat menghasilkan laba yang dimilikinya dengan 

kemampuannya, solvabilitas yang dapat memenuhi semua kewajiban dengan harta 

yang dimilikinya. Apakah sudah semua perusahaan yang besar menyatakan 

keefektifanya tingkat kinerja perusahaannya tersebut dengan mengetahu itingkat 

likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas suatu perusahaan, akan dapat 

mengetahui kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan dapat diukur tingkat 

kinerja keuanga perusahaan. 

Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting karena membawa dampak 

dalam mengambil keputusan pengukuran terhadap kinerja perusahaan menjadi 

kebutuhan yang tidak ditawar-tawar lagi terutama jika perusahaan tersebut sudah 

menjadi perusahaan yang terbuka atau dengan kata lain telah go public. 

Pengukuran kinerja ini menyangkut kepentingan banyak pihak terutama investor 

yang telah menananmkan dananya dalam perusahaan bagi intern perusahaan itu 

sendiri maupun bagi calon investor dan para kreditor dalam melakukan keputusan 

berinvestasi dan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. 
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Maith (2013) Menyatakan berdasarkan perhitungan rasio likuiditas secara 

keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Rasio 

Solvabilitas Untuk rasio hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah 

mengkhawatirkan. Rasio Aktivitas Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin 

buruk. Setiap tahunnya perusahaan ini mengalami kenaikkan, ini berarti bahwa 

perusahaan bekerja secara efisien dan likuid. Rasio Profitabilitas semakin besar 

rasio ini akan semakin baik bagi kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, untuk 

rasio profitabilitas ini perusahaan berada dalam keadaan yang baik. 

Sudirman : 2014 Khusus kontribusi dari bahan baku jagung untuk pakan 

unggas tahun 2014 akan meningkat 7 juta ton, dari tahun ini sebesar 6,5juta ton. 

Untuk diketahui, industri animals food sendiri terbagi dua yakni perikanan 

budidaya dan perunggasan. Keyakinan terus bertumbuhnya sektor ini, aku 

Sudirman itu ditandai akan adanya pendirian pabrik pakan baik baru maupun 

perluasan yang lama seiring pertumbuhan industri perunggasan. Bisnis sektor  

animals food tahun 2014 tetap berprospek, meski kurs rupiah terdepresiasi dan 

pemilu akan meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus menyimpan potensi 

resiko. 

Dudi kusdian : 2014  Kebutuhan animals food terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya yang ditandai kecenderungan meningkatnya 

produksi. Pada tahun 2013, produksi animals food mencapai 15,1juta ton atau 

naik 9,4% dari tahun 2012 yang sebesar 13,8 juta ton. Total produksi itu, 

merupakan produksi animals food, baik pakan unggas maupun pakan ikan dan 

pakan udang. Kenaikan produksi antara lain didorong bertambahnya kapasitas 

produksi dan beroperasinya pabrik pakan baru pada tahun 2013. 
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Dengan adanya kenaikan kebutuhan animals food apakah perusahaan 

mampu mengambil dan memanfaatkan peluang tersebut.Karena setelah terjadi 

peluang yang besar perusahaan berlomba memberikan produk untuk memenuhi 

permintaan. Sehingga perlunya dilakukan analisis kinerja perusahaan untuk 

mendapatkan informasi mengenai kondisi perusahaan setelah adanya peluang 

bisnis yang cukup baik. 

Berdasarkan uraian diatas sangat penting dalam menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan maka penulis dalam menyusun laporan skripsi mengambil 

judul“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Animals Food yang Terdaftar di 

BEI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan animals food yang terdaftar di 

BEI diukur dari Rasio Keuangan? 

2. Perusahaan manakah yang memiliki kinerja keuangan lebih bagus jika 

diukur dari Rasio Keuangan? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada metode analisis yaitu rasio keuangan yang 

digunakan adalah likuiditas,solvabilitas,aktivitas, profitabilitas. Perusahaan yang 

diteliti adalah perusahaan yang aktif di bursa efek dan mengungkapkan laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode akuntansi yaitu tahun 

2014-2016. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan animals food yang terdaftar 

di BEI jika diukur dari rasio keuangan. 

2. Untuk menentukan kinerja perusahaan animals food yang paling baik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor 

Dari hasil penelitian ini bagi investor atau calon investor dapat digunakan 

sebagai alternatife untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Perusahaan  

Hasil penelitian ini untuk managemen agar dapat mengambil keputusan 

pada tahun berikutnya dalam kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi 

kendala semua bisa teratasi. 

 


