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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang masalah 

Pada zaman globalisasi ini banyak sekali perubahan dan 

perkembangan yang  terjadi baik dalam bidang  teknologi, politik,  ilmu 

pengetahuan, ekonomi, sampai sosial budaya. 

Begitu juga bidang perekonomian khususnya pertambangan, di 

tengah dunia yang semakin krisis justru dunia pertambangan semakin 

berkembang. (www.inco.com diakses pada tanggal 26 Agustus 2008). 

Kemajuan yang pesat ini diikuti dengan persaingan yang ketat di antara 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang  yang sama. Hal ini terjadi 

karena adanya usaha untuk mempertahankan kelangsungan  hidup perusahaan.  

Faktor  yang  tidak kalah penting dan harus diperhatikan  dalam 

menghadapi persaingan yaitu pengelolaan internal yang baik. Dalam hal ini 

manajer keuangan sebagai salah satu  Sumber Daya Manusia yang ada harus 

menjaga kualitas kerja setiap manajer karena ini merupakan faktor yang 

penting agar perusahaan dapat lebih maju dan berkembang. Selain itu, 

pengelolaan keuangan yang baik akan  menjadi tolak ukur keberhasilan 

sebuah perusahaan. 

Untuk meningkatkan  profit perusahaan, para manajer terus 

berupaya menetapkan  strategi-strategi di seluruh aspek khususnya pada aspek 

keuangan. Dalam kondisi yang serba tidak pasti ini setiap perusahaan harus 
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mempersiapkan dan merencanakan semua secara cermat dan terarah agar 

mampu menghadapi segala kemungkinan  risiko yang terjadi.  

PT INCO Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan. Misi PT INCO Tbk adalah  melalui kekuatan dari sumber daya 

alam dan manusia, Perseroan akan menjadi penghasil nikel utama yang dapat 

diandalkan dan sangat menguntungkan, memberikan imbal-hasil yang 

konsisten dan menarik bagi pemegang saham. Bisnis yang bergerak di bidang 

pertambangan akan selalu dibutuhkan oleh konsumen sehingga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi harga saham PT INCO Tbk yang cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2004 yang sempat 

mengalami stok split, PT INCO mengalami penurunan sampai dengan 8100 

(www.idx.com). Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah  kenaikan 

harga saham PT INCO Tbk tersebut didukung oleh kinerja perusahaan yang 

semakin membaik setiap tahunnya. Maka dari itu untuk mengetahui kinerja 

perusahaan penulis melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT  INCO 

Tbk. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan pada 

umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, dan Laporan Aliran Kas. 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam kondisi baik atau 

tidak adalah dengan melakukan analisis rasio. Analisis ini disusun dengan 

membandingkan angka-angka dalam laporan rugi laba  dan neraca. Adapun 

analisis  rasio dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu Rasio 

Likuiditas, Rasio Aktivtas, Rasio Solvabilitas (leverage), dan Rasio 
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Profitabilitas (rentabilitas). Hasil rasio-rasio tersebut diharapkan bisa menjadi 

sumber informasi yang berguna bagi orang-orang yang berkepentingan.  

Penulis mencoba untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja PT 

INCO Tbk dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dengan  menggunakan 

analisis rasio keuangan, melalui penelitian yang dituliskan dalam  laporan 

yang berjudul “Penilaian Kinerja PT INCO Tbk Dengan Menggunakan 

Analisis Rasio Keuangan”. 

 

1.2             Identifikasi Masalah 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada 

dasarnya karena ingin mengetahui tingkat  keuntungan atau kesehatan suatu 

perusahaan. 

Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi pokok-

pokok permasalahan. Hal ini akan mempermudah penulis  dalam pembahasan 

serta memberikan  petunjuk pelaksanaan yang terarah. Adapun permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil kinerja keuangan PT INCO Tbk dari  tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007 dari perhitungan  rasio-rasio keuangan? 

2. Bagaimana kelangsungan kinerja PT INCO Tbk dari tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007, apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja 

keuangan? 
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1.3             Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui hasil kinerja keuangan PT INCO Tbk dari tahun 

2003 sampai tahun 2007dari perhitungan rasio-rasio keuangan.  

2. Untuk mengetahui kelangsungan kinerja PT INCO Tbk dari tahun 2003 

sampai tahun  2007, apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja 

keuangan. 

 

1.4        Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan-batasan karena 

penulis hanya menganalisis kinerja keuangan PT INCO Tbk dari tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan 

empat rasio yaitu Rasio Likuidiitas, Aktivitas, Solvabilitas, dan Profitabilitas. 

 

1.5             Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan peneitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kinerja keuangan PT INCO Tbk dari tahun  2003 sampai 

tahun 2007 dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 
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1. Perusahaan 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran-

saran yang dapat membantu  perusahaan dalam pengambilan keputusan di 

masa yang akan datang. 

2. Penulis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman khususnya mengenai analisis rasio keuangan serta 

penerapan-penerapan dari teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan. 

3. Pembaca 

Penelitian ini  juga diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai analisis rasio 

keuangan. 

 

 

 

 

 


