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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, dunia usaha menjadi semakin kompetitif sehingga 

menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi agar terhindar dari kebangkrutan 

dan unggul dalam persaingan.Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, 

perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai upaya 

menjaga kelangsungan usahanya.Pasar modal merupakan sarana yang dapat 

digunakan untuk melakukan investasi yaitu memungkinkan para investor untuk 

melakukan diversifikasi investasi dan membentuk portofolio sesuai dengan resiko 

yang ada. Sehingga dengan adanya pasar modal sehingga saham telah menjadi 

alternatif yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada 

suatu perusahaan yang memberikan penghasilan (return) yang cukup tinggi. 

Kinerja perusahaan yang mencerminkan kekuataan suatu perusahaan merupakan 

salah satu informasi penting yang sering digunakan oleh investor investor untuk 

menginvestaikan sahamnya ke pasar modal. 

 Analisis faktor fundamental didasarkan pada laporan-laporan keuangan 

suatu perusahaan yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio-rasio 

keuangan dengan ukuran-ukurannya. Rasio-rasio keuangan dikelompokan lima 

jenis yaitu : (1) rasio likuiditas; (2) rasio aktifitas; (3) rasio profitabilitas; (4) rasio 

solvabilitas (laverage). 

 Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja keuangan merupakan 

kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan atas hasil kerja yang telah dilakukan. 
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Menurut Munawir (2002:50) mendefinisikan kinerja keuangan adalah sebuah 

kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki 

secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut 

Wibowo (2011:7) bahwa kinerja berasal dari pengertian performa (performance), 

adapula yang memberikan pengertian performa (performance) adalah sebagai 

hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung. Menurut Wirnani dan Sugiyarso (2005:111) kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan suatu tingkat kesehatan perusahaan tersebut.Menurut Sundjaja dan 

barlian (2003:128) analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan 

interprestasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu 

perusahaan.Sedangkan menurut Harahap (2007:297) rasio keuangan adalah angka 

yang diperoleh dari hasil hasil perbandingan suatu pos laporan keuangan dengan 

pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

 Analisis rasio keuangan digunakan perusahaan untuk mengetahui tingkat 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas yang nantinya digunakan 

sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan perusahaan.Analisis rasio keuangan 

masih mempunyai kelemahan-kelemahan, salah satu kelemahan dari rasio 

keuangan adalah kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan 

untuk kepentingan para stakeholder.Pengukuran kinerja-kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan hanya dapat berorientasi pada profit oriented, 
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akan tetapi pada saat ini perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada 

profit namun juga harus berorientasi pada nilai (value). 

 Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal perlu 

memperhatikan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh BAPEPAM sebagai regulator 

pasar modal. Selain itu, perusahaan juga harus mampu meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga terjadi peningkatan penjualan sahamnya di pasar modal jika 

diasumsikan investor adalah seorang yang rasional, maka investor tersebut pasti 

akan sangat memperhatikan aspek-aspek fundamental untuk menilai ekspetasi 

imbal hasil yang akan diperolehnya. Laporan-laporan keuangan merupakan 

sebuah informasi yang penting bagi investor dalam mengambil sebuah keputusan 

investasi.Bagi perusahaan-perusahaan yang Go Publicdiharuskan menyertakan 

rasio-rasio keuangan yang relevan sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM 

nomer KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 pada Bursa Efek Jakarta 

(BEJ).Pengujian-pengujian yang dilakukan pada pasar modal di Indonesia banyak 

diilhami pada penelitian-penelitian terdahulu. 

 Perusahaan harus member perhatian lebih terhadap likuiditas dan 

perusahaan harus membagi strategi yang bermanfaat, untuk mengoptimalisasikan 

dan mengelola asset-aset yang dimiliki suatu perusahaan agar seluruh hutang 

lancar suatu perusahaan yang akan segera jatuh tempo dapat dilunasi dengan baik, 

sama halnya keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh dari suatu aktivitas 

operasional suatu perusahaan yakni penjualan juga baik sehingga harga saham dan 

return saham suatu perusahaan akan meningkat dengan baik. Dalam melakukan 

peungukuran kinerja keuangan, setiap perusahaan yang memiliki ukuran yang 
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bervariasi sehingga antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lainnya 

berbeda.Ukuran yang sering digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan 

adalah menggunakan analisis rasio keuangan. 

Kinerja perusahaan ini mencerminkan kekuatan suatu perusahaan yang 

angka-angkanya diambil dari laporan-laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ini mengambil 

judul penelitian :“ANALISIS KINERJA LAPORAN PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR PADA 

BURSA EFEK INDONESIA”Penelitian ini menggunakan periode 2015, dengan 

populasi perusahaan food andbeverage yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

Sektor ini dipilih menjadi objek penelitian, karena sektor ini telah mengalami 

perkembangan dan mulai menunjukkan kontribusinya pada partumbuhan 

perekonomian di Indonesia. Perkembangan perusahaan Food and Beveragesaat ini 

juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat meyakinkan dengan ditandainya 

dengan banyaknya restoran,rumah makan di Indonesia. Hal tersebut yang nantinya 

akan mengacu bahwa bisnis Food and Beverage yang akan menghasilkan banyak 

keuntungan bagi perusahaan dan investornya, sehingga para investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang dinilainya mampu 

menghasilkan return yang diharapkan oleh para investor. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

profitabilitas ? 
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2. Bagaimana analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

likuiditas ? 

3. Bagaimana analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

aktifitas ? 

4. Bagaimana analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

solvabilitas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. 

2. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

likuiditas. 

3. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

aktifitas. 

4. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

solvabilitas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor dalam 

menganalisis investasi yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Serta 

agar para investor lebih memahami cara menganalisa kinerja keuangan 

perusahaan dan return saham, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

seorang investor dalam pengambilan keputusan. 
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2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi tambahan bagi perusahaan mengenai memahami cara 

menganalisa kinerja keuangan dan return saham, yang nantinya dari informasi 

tersebut dapat membantu perusahaan untuk menganilisis investasi dan keputusan 

investasi yang akan dilakukan. 

3. Manfaat Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi akademisi yang 

diharapkan dapat membantu dalam proses pembelajaran. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai 

return saham, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta dapat digunakan 

sebagai referensi dan tambahan informasi untuk bahan skripsi bagi pihak lain 

sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan serta penjelasan, maka penulis membagi 

dalam tiga bagian, yang meliputi : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini dijelaskan secara garis besar mengenai hal-hal 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab III ini dijelaskan hal-hal mengenai rancangan dan 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data, sumber data dan metode pengumpulan data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

 Dalam bab IV ini dijelaskan tentang pemaparan tentang gambaran 

subyek penelitian yaitu populasi dari penelitian, teknik analisis 

data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil analisis data 

sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah 

ditentukan. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan bab terakhir 

yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 




