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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi 

perusahaan. Masa depan terkadang samar dan penuh ketidakpastian, apalagi 

melihat situasi dan kondisi perekonomian tanah air saat ini disamping itu situasi 

politik yang terus memanas menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada pada 

saat ini mengalami masa suram. Faktor terpenting untuk dapat melihat 

perkembangan suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena dari 

unsur tersebut juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh suatu 

perusahaan sudah tepat atau belum, mengingat sudah begitu kompleksnya 

permasalahan yang dapat menyebabkan kebangkrutan dikarenakan banyaknya 

perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan karena faktor keuangan yang 

tidak sehat (Kaunang, 2013). 

PT. Intraco Penta, Tbk. (INTA) didirikan sejak tahun 1970 dan berpusat di 

Jakarta. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1993 pada Papan 

Pengembangan. PT. Intraco Penta, Tbk. adalah distributor tunggal terbesar di 

Indonesia untuk alat berat yang digunakan dalam industri kayu, minyak & gas, 

pertambangan, pulp & paper, dan konstruksi. 
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Perusahaan telah berpengalaman selama lebih dari 4 dekade dalam hal 

pelayanan dan distribusi alat-alat berat. Selama lebih dari 47 tahun berkecimpung 

di bisnis ini, INTA telah mendapatkan kepercayaan dari para Principals, termasuk 

para produsen alat berat ternama di dunia seperti Volvo, SDLG, Bobcat, Doosan, 

Mahindra Tractors, Sinotruk, Sany Palfinger dan juga para penggunanya. 

(http://www.intracopenta.com). 

PT. Intraco Penta, Tbk. berdomisili di Jakarta dan mempunyai cabang-

cabang di beberapa kota di Indonesia untuk menjangkau dan meningkatkan 

penjualan di masing-masing daerah yang dibagi menjadi 3 wilayah geografis yaitu 

Jawa dan daerah lainnya, Kalimantan, serta Sumatera. 

Industri alat berat menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2013. 

Kecenderungan penurunan batubara di pasar dunia belum berakhir dikarenakan 

harga batubara di pasar dunia yang menurun. Akibatnya, industri pertambangan 

batubara, yang merupakan pembeli terbesar alat berat di negeri ini, menahan laju 

ekspansinya, termasuk mengurangi belanja alat berat. 

Perjalanan PT Intraco Penta Tbk sebagaimana penyedia solusi total yang 

telah beroperasi selama 47 tahun membuat PT Intraco Penta Tbk tidak patah 

semangat untuk senantiasa beradaptasi dengan kondisi usaha telah menjadi 

budaya PT Intraco Penta Tbk sehingga direksi telah secara sigap mengambil 

langkah-langkah strategi sejak kondisi ekonomi mulai melemah dalam beberapa 

tahun terakhir. Salah satu strategi yang dilakukan direksi PT Intraco Penta Tbk 

untuk tetap menciptakaan kinerja yang baik ialah dengan melihat  setiap peluang 

http://www.intracopenta.com/
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diversifikasi di sektor yang masih terkait dengan bisnis utama dan anak-anak 

perusahaaan. 

Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan, dalam hal 

ini tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah berwujud laporan keuangan yang 

disusun pada setiap akhir periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang 

keuangan atas berjalannya suatu usaha. (Kaunang, 2013). Laporan keuangan 

merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2008:7).  

Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya 

ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas dan 

aktivitas dalam perusahaan. Dengan demikian penggunaan analisis rasio keuangan 

dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai. Untuk mendukung 

kelangsungan dan peningkatan usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan 

keuangan agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan 

yang bersangkutan (Lahonda dkk, 2014). 

Analisis rasio keuangan dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, 

beberapa diantaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas. Tingkat likuiditas adalah menunujukkan sejauh mana perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancar yang 

dimilikinya. Sedangkan tingkat solvabilitas, menunjukkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan jaminan 

harta yang dimilikinya. Tingkat profitabilitas, menunjukkan sejauh mana 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang 

dimilikinya. Apakah perusahaan-perusahaan yang kelihatan besar sudah bisa 

menyatakan keefektifan kinerja perusahaan tersebut. Dengan mengetahui tingkat 

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

diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat diukur tingkat 

kinerja keuangan dalam perusahaan (Maith, 2013).  

Penelitian yang terkait dengan analisis kinerja keuangan telah dilakukan 

oleh Maith (2013), Pongoh (2013), Kaunang (2013), Lahonda dkk (2014), serta 

Dewa (2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

berdasarkan analisis rasio likuiditas dan profitabilitas dikategorikan dalam 

keadaan baik (liquid). Berdasarkan rasio solvabilitas sebagian besar perusahaan 

dalam posisi solvable, karena modal perusahaan dalam keadaan cukup untuk 

menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. Namun terkait dengan penelitian 

Maith (2013) pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 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). Perbedaan hasil penelitian ini menjadikan 

peneliti tertarik mengambil penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan PT. 

Intraco Penta, Tbk. yang Bergerak pada Distributor”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Intraco Penta Tbk. secara keseluruhan yang 

diukur dengan menggunakan analisis rasio? 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Intraco Penta Tbk. per daerah? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas maka diperlukan pembatasan terhadap 

masalah-masalah yang akan dikaji mengenai bagaimana gambaran kondisi 

perkembangan kinerja keuangan PT. Intraco Penta, Tbk. per segmen selama 

periode 2011-2016. Sedangkan kinerja keuangan PT. Intraco Penta, Tbk. secara 

keseluruhan diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kinerja keuangan PT. Intraco Penta Tbk secara keseluruhan yang 

diukur dengan menggunakan analisis rasio. 

2. Menganalisis kinerja keuangan PT. Intraco Penta Tbk per daerah. 
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Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

Untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memilih 

konsentrasi akuntansi (Strata 1), dapat memperoleh tambahan pengetahuan 

dan referensi mengenai penilaian kinerja keuangan pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian 

ini bisa lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 


