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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pada masa sekarang ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut 

mempunyai kinerja dengan tingkat produktivitas dan efektivitas yang tinggi 

sehingga output perusahaan yang dihasilkan dapat  bersaing di era globalisasi. 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada saat ini dituntut untuk mampu 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Baik itu dari sisi  perekonomian 

nasional, peraturan/kebijakan pemerintah, maupun kemampuan pesaing. 

Keadaan lingkungan di luar perusahaan yang terus berubah-ubah 

menyebabkan perusahaan-perusahaan harus menyiapkan strategi yang baik demi 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam kondisi krisis 

ekonomi global seperti saat ini, perusahaan-perusahaan harus mampu melihat 

peluang-peluang pasar yang ada, agar dapat mempertahankan tingkat penjualan 

khususnya dari sektor penjualan ekspor agar tetap bertahan. Produk-produk yang 

dihasilkan perusahaan, hendaknya dapat terus ditingkatkan baik dari segi kualitas 

dan kuantitas. Sehingga dalam persaingan harga, produk-produk yang dihasilkan 

dapat bersaing. 

Lingkungan luar atau external environment memang sulit untuk diatur 

dan diprediksi, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya, namun 

lingkungan dalam atau internal environment dapat kita atur agar dapat 

memaksimalkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan semua peluang 
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yang ada. Salah satu aspek dalam lingkungan perusahaan adalah aspek keuangan. 

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikelola dengan 

baik, mulai dari bagaimana sumber pendanaan semua kegiatan perusahaan 

didapatkan dan bagaimana penggunaan dana yang ada seefisien mungkin. 

Akitivitas perusahaan sehari-hari dan bagaimana pencapaian hasilnya 

pada suatu jangka waktu tertentu diringkas dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan bentuk tertulis dari hasil kerja perusahaan dalam hal 

pengelolaan sumber pendanaan dan pengelolaan penggunaan dana tersebut. 

Laporan keuangan dapat menjadi input (informasi) yang penting dalam proses 

pengambilan keputusan dan proses evaluasi kinerja perusahaan. Banyak pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau pun para 

calon investor, kreditur, pemerintah, dan manajemen perusahaan itu sendiri.  

Laporan keuangan hanya menampilkan data-data keuangan perusahaan 

saja dan belum dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur kinerja dari 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan yang baik agar dapat melihat kinerja perusahaan, perkembangan 

perusahaan dan juga untuk mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang diambil 

oleh perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan, perusahaan dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas). Setelah dilakukannya proses analisis rasio 

keuangan, dari hasil tersebut akan dapat terlihat kondisi perusahaan yang 

sebenarnya yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja dari perusahaan 

tersebut dan juga dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan-kebijakan 
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perusahaan yang telah diambil agar kedepannya perusahaan dapat mengambil 

kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan perfoma dan kinerja keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

penulis tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan 

Keuangan  PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, Tbk Dengan Menggunakan 

Analisis Rasio” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa masalah penelitian : 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio likuiditas? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio aktivitas? 

3. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio solvabilitas? 

4. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio profitabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam mengadakan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perusahaan dengan  

menggunakan analisis rasio likuiditas. 

2. Mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perusahaan dengan  

menggunakan analisis rasio aktivitas. 

3. mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio solvabilitas. 

4. mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio profitabilitas. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

dalam melihat kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Juga dapat menjadi 

bahan evaluasi perusahaan dalam mengevaluasi segala bentuk kebijakan-

kebijakan yang telah diambil oleh perusahaan. Di samping itu pula semoga 

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam 

proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

khususnya kinerja keuangan perusahaan. 
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2. Penulis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman, 

juga meningkatkan keahlian dalam bidang ekonomi khususnya dalam 

menganalisis laporan keuangan serta membantu penulis dalam menerapkan 

teori-teori yang diterima di bangku kuliah pada keadaan nyata yang ada.  

 

3. Pihak lain yang berkepentingan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi 

yang baik bagi para investor atau calon investor, kreditur, pemerintah dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

4. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah 

pengetahuan bagi para pembaca mengenai analisis laporan kuangan 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan 

merupakan cerminan dari rasio-rasio kuangan tiap perusahaan. Sehingga 

diperlukan proses analisis terhadap tiap-tiap rasio keuangan guna mengetahui 

tingkat kinerja tiap komponennya dan kontribusinya terhadap laporan keuangan. 

Proses  penganalisisan laporan keuangan perusahaan menggunakan data-data yang 

bersumber pada laporan neraca perusahaan (ballance sheet) dan laporan laba-rugi 

perusahaan (income statement). Hasil dari analisis rasio tersebut bertujuan untuk 
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mengetahui sejauh mana kinerja keuangan perusahaan serta tingkat 

perkembangannya secara umum dari waktu ke waktu. 

Analisis laporan keuangan dapat disajikan melalui bentuk rasio-rasio. 

Di mana rasio-rasio yang kita hitung merupakan gambaran dari kinerja pada suatu 

perusahaan pada periode tertentu. Perbandingan  rasio-rasio tersebut dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yang pertama adalah time series, yaitu 

membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu secara berkala pada 

perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah cross sectional yaitu membandingkan 

kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Dalam penelitian ini 

penulis memilih menggunakan metode time series. Metode yang membandingkan 

keinerja perusahaan dari waktu ke waktu secara berkala. 

Dalam proses pengukuran kinerja keuangan perusahaan, penulis 

menggunakan 4 analisis yaitu analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio profitabilitas. 

Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat terlihat kondisi keuangan 

perusahaan. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat apakah ada kekurangan-

kekurangan maupun hambatan-hambatan, serta masalah yang harus diselesaikan 

dan diperbaiki dan juga kelebihan-kelebihan yang harus dipertahankan dan 

ditingkatkan oleh perusahaan Hal ini dilakukan guna memberi saran, masukan dan 

usulan bagi perusahaan demi perkembangan kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang agar dapat menjadi lebih baik. 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

PT. Semen Gresik Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Laporan Keuangan 

• Analisis Rasio Likuiditas 

• Analisis Rasio Aktivitas 

• Analisis Rasio Solvabilitas 

• Analisis Rasio Profitabilitas 

Laporan Keuangan 

•  Balance Sheet (Neraca) 

• Income Statement (Laporan Laba Rugi) 

Interpretasi 


