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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berubah cepat 

dan dinamis. Seiring perkembangan ekonomi yang pesat di era global 

perusahaan dituntut untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. 

Perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien khususnya untuk 

meningkatkan prestasi dan kinerja perusahaan untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Harahap (2008) perusahaan harus mampu mengatur posisi keuangannya, 

posisi keuangan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja keuangan 

perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, diperlukan suatu 

informasi yang relevan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan pada 

jangka waktu tertentu terhadap pihak yang berkepentingan. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi atau media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomi di dalam sebuah perusahaan. 

Adanya analisis keuangan selain dapat menilai kinerja keuangan 

perusahaan, aspek penting dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

kesehatan keuangan tersebut, maka pihak manajemen dan para investor dapat 

mengetahui baik atau tidaknya kondisi kesehatan suatu perusahaan. 

Munawir (2010) analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari sebuah hubungan atau kecendrungan (tren) untuk mengetahui 
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posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan suatu perusahaan. Dan 

rasio keuangan juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau 

kondisi keuangan suatu perusahaan. 

Meythi (2005), salah satu cara yang baik untuk memprediksi laba 

perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Hanafi dan Halim 

(2005), rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio 

leverage (solvabilitas), rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar. 

Ketua Dewan Penasihat Komnas Tembakau, dr. Kartono Muhammad 

mengatakan industri rokok merupakan salah satu jenis usaha yang mengalami 

kemajuan pesat dan merupakan penyumbang pendapatan Negara yang cukup 

besar di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mengalami kondisi 

yang cukup dilematis, khususnya di Indonesia. Pemerintah memperketat 

peraturan tentang rokok, seperti pembatasan iklan, adanya pembatasan tempat 

di tempat - tempat umum, peringatan kesehatan pada setiap kemasannya, 

pencantuman kadar nikotin  dan tar, kebijakan harga jual eceran dan tarif 

yang meningkat setiap tahunnya membuat industri rokok di Indonesia 

semakin tertekan. (Sumber: detikhot.com) 

Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, penerimaan 

cukai terbesar Bea Cukai 2018 disumbang oleh penerimaan cukai rokok. 

Cukai mencapai Rp 159,7 triliun, yang terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, 

minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun, serta 

cukai lainnya Rp 0,1 triliun. (Sumber: Ekonomi.kompas.com)  
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Hendry (2013) meneliti tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam 

Mengukur Kinerja Keuangan. Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Profitabilitas Perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna berada dalam keadaan 

baik. Karena semakin tinggi atau besarnya nilai Rasio Likuiditas, perusahaan 

dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi piutang 

jangka pendek. Rasio Aktivitas perusahaan dikatakan baik adanya 

peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio Profitabilitas perusahaan dalam posisi 

yang baik karena keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap 

tahunnya semakin meningkat. 

Dengan menganalisis laporan keuangan, dapat dilihat kemampuan 

perusahaan didalam memenuhi kewajiban finansial. Baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang dan untuk mengoperasikan dana dalam 

seluruh kegiatan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan modal yang dimiliki. 

Penelitian ini mencoba menganalisis rasio-rasio keuangan sebagai alat 

untuk menilai kinerja pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana kinerja keuangan perusahaan rokok yang terdaftar di BEI jika 

dilihat dari rasio keuangan? 

2) Perusahaan mana yang kinerja keuangannya lebih baik jika dilihat dari 

rasio keuangan? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian dan terbatasnya 

kemampuan peneliti, maka peneliti menentukan batasan yang akan dibahas 

dan hal ini dimaksudkan agar penelitian menjadi jelas permasalahannnya 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana mestinya. Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI (PT. Bentoel International 

Investama Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, dan PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. 

2. Laporan Keuangan tahun 2015 sampai 2017 

3. Fokus kepada rasio current ratio, quick ratio, perputaran piutang, 

perputaran persediaan, perputaran aset tetap, perputaran total aset, total 

hutang terhadap total aset, time interest earned, net profit margin, ROA, 

dan ROE. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana kinerja perusahaan di tinjau dari laporan 

keuangan 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang lebih unggul 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dan dapat diambil 

dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagi perusahaan yang bersangkutan, diharapkan penelitian ini dapat

dijadikan referensi atau masukan untuk kebijakan perusahaan untuk

periode berikutnya.

2. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk

menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan

didalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang.




