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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Keadaan yang semakin komplek dan perubahan yang demikian cepat 

menyebabkan banyak perkembangan pemikiran dan peran pada segala bidang 

usaha. Pada perusahaan yang berskala kecil masalah pengendalian tidak terlalu 

rumit sehingga pimpinan perusahaan masih mampu mengendalikan secara langsung 

kegiatan operasional perusahaan. Untuk perusahaan yang berskala besar kegiatan 

pengelolaan perusahaan semakin komplek, tentu pengawasan secara langsung tidak 

memungkinkan lagi. Segala bentuk kebijakan dan pengawasan yang dilakukan 

tersebut dalam rangka mempermudah dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Upaya pencapaian tujuan perusahaan harus dilakukan secara jelas dan 

terkoordinasi, kondisi ini memerlukan dukungan informasi yang tepat dan akurat 

untuk mendukung upaya memaksimalkan pencapain tujuan perusahaan. Salah satu 

bentuk informasi tersebut yaitu mengenai kinerja perusahaan, yang dapat diketahui 

dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan 

perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. 

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan mengenai data keuangan 

suatu perusahaan. Informasi dari laporan keuangan dapat diungkapkan dengan 
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melakukan analisis terhadap laporan keuangan sebagai landasan perencanaan bagi 

operasional perusahaan untuk masa atau periode selanjutnya. 

Rasio keuangan yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan dapat 

menunjukkan aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut. Rasio 

keuangan yang dihitung dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus 

dikaitkan dengan tujuan utama yang hendak dicapai. Melalui penilaian dari analisa 

rasio keuangan maka pihak yang berkepentingan dapat memahami makna yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Bagi pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap perkembangan perusahaan, sangatlah perlu untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui 

melalui analisis rasio keuangan. 

Analisis terhadap laporan keuangan diperlukan suatu alat ukur. Alat ukur 

yang dapat digunakan dalam rangka menganalisis keadaan keuangan perusahaan 

yaitu menggunakan rasio keuangan. Alat ukur tersebut disebut dengan istilah 

financial ratios untuk rasio neraca dan operating ratios untuk rasio laba rugi (Hanafi 

dan Halim, 2003:12). Analisis rasio keuangan meliputi empat yaitu, pertama 

mengenai rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo dengan 

menggunakan aset lancar yang dimiliki. Kedua, yaitu rasio solvabilitas (rasio 

leverage), rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. 

Ketiga, yaitu rasio profitabilitas (profitability ratio), rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang 
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ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

dan keempat, yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efektivitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan. 

Melalui analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

penetapan kebijakan terkait dengan upaya untuk memaksimalkan atas potensi yang 

dimiliki oleh perusahaan. Kurang tepatnya perusahaan dalam mengambil kebijakan 

maka mengakibatkan menurunnya efisiensi dan pada akhirnya dapat menyebabkan 

kerugian. Efisiensi dalam hal ini terkait erat dengan tingkat keuntungan atau laba 

yang akan diperoleh. 

Terdapat keterkaitan yang erat antara efisiensi pengelolaan keuangan dengan 

usaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, di mana melalui pengelolaan 

secara efisien maka dengan sendirinya modal kerja yang dimiliki akan mampu 

memberikan dukungan secara maksimal atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

Apabila kondisi tersebut telah terwujud maka usaha perusahaan untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan sendirinya dapat terwujud. 

Mengingat pentingnya efisiensi atas pengelolaan keuangan maka diharapkan 

tingkat profitabilitas perusahaan dapat meningkat.  

Analisis komparatif kinerja keuangan perusahaan dapat memberikan 

gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan 

perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan secara efesien dan efektif, yang dapat diukur 

perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap terhadap data-data 
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keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk mengukur keberhasilan 

suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-

data non keuangan lain yang bersifat sabagai penunjang. Informasi kinerja 

bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam manghasilkan arus kas 

dari sumber dana yang ada.  Hasil perbandingan atas pencapaian kinerja keuangan 

perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara 

terus menerus oleh manajemen. Kondisi ini menjadi hal yang penting dalam 

melakukan penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa 

dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan 

mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan analisis perbandingan 

kinerja keuangan yaitu adanya informasi dalam suatu laporan keuangan, akan 

sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk menggali lebih banyak lagi 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan suatu analisis 

laporan keuangan. Analisis terhadap perbandingan kinerja keuangan dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut rasio. Analisis rasio 

keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan 

dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Analisis laporan 

keuangan memprediksikan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga 

disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan. 
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Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan I-2016 hanya 

tumbuh 3%, pertumbuhan ini melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang 

sama tahun lalu sebesar 4%. Direktur Jendral Industri Agro Kementerian 

Perindustrian optimistis pertumbuhan industri makanan dan minuman akan 

kembali naik menjelang triwulan II-2016 sampai triwulan IV. "Outlook untuk 

kuartal II akan berada di angka 5-7% . Kinerja industri makanan dan minuman 

memang beberapa tahun terakhir cenderung meleset dari target. Misalnya, tahun 

lalu industri mamin hanya tumbuh 8,34% padahal targetnya 10-13%. Sekjen 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) pernah 

mengatakan penurunan kinerja di sektor makanan sudah diraba oleh pelaku industri 

mendekati akhir tahun 2017 dan sesuai dengan perkiraan terakhir sebesar 8% 

(www.kompas.com). Memang targetnya 10-13%, banyak kendala tahun 2018, 

mengenai pasokan gula rafinasi untuk industri makanan, mengungkapkan 

keterlambatan masuknya gula impor tidak menghambat laju dari pertumbuhan 

industri makanan dan minuman dan hal tersebut menjadi penghambat dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan. 

B.  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian yang telah 

dikemukakan, maka dirumuskan pokok masalah yaitu: Apakah ada perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018? 

http://www.kompas.com/
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Membantu memberikan masukan kepada manajemen dalam menilai kinerja 

dan pertumbuhan yang telah dicapai oleh perusahaan. 

b. Digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan 

keputusan mengenai keuangan perusahaan sehingga tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan dapat 

dipergunakan sebagai perbandingan studi bagi penelitian dan diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan komparatif perusahaan. 
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