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BAB 1 

PENDAHULUAN   

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha semakin dirasakan dalam era perdagangan bebas, 

terlebih Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di ASEAN yang mana 

pasar bebas akan mulai berlaku di tahun 2020 menuntut perusahaan untuk memilih 

strategi yang tepat untuk dapat memertahankan eksistensinya dan memperbaiki 

kinerjanya. Perusahaan go public harus berkompetensi baik secara Nasional maupun 

internasional agar mampu eksis dengan memilih strategi yang tepat.  

Untuk mengantisipasi perkembangan dalam dunia usaha, maka setiap 

perusahaan akan mencoba menerapkan berbagai kebijakan dalam mengetahui 

persaingan yang ketat agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan yang berusaha mendapatkan laba yang maksimum. Oleh karena itu 

setiap perusahaan yang ingin tetap bertahan dan berkembang harus mampu 

meningkatkan kualitas produknya dalam dunia bisnis. Serta dituntut untuk lebih 

tanggap dalam menghadapi segala permasalahan yang timbul pada saat ini 

maupun dimasa yang akan datang serta harus mampu bersaing di era perdagangan 

seperti sekarang. 

PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan pertama di 

Indonesia untuk memproduksi rokok kretek filter buatan mesin dan membungkus 

kotak rokoknya dengan plastik. Inovasi-inovasi ini kemudian menjadi standard 

pada industri tembakau nasional. Dalam melakukan kegiatan operasional PT 

Bentoel Internasional Investama, termotivasi untuk melakukan ekspansi pasar 
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(market expansion) serta market penetration,  agar mampu bersaing untuk tetap 

Going Concern. 

Kemampuan bersaing antara perusahaan-perusahaan ditentukan oleh baik 

tidaknya kondisi perusahaan umum dan khususnya kinerja keuangan perusahaan.  

Kinerja keuangan merupakan  hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat 

secara terus- menerus oleh manajemen dan analisis kinerja keuangannya 

didasarkan data keuangan yang dipublikasikan pada laporan keuangan yang dibuat 

sesuai prinsip akuntansi, (Helfert.2010 : 67). Untuk  dapat  menilai  kinerja  

keuangan  perusahaan maka  pihak-pihak  yang  berkepentingan perlu  

mengetahui  kondisi  keuangan  perusahaan  yang  dapat diketahui  dari  laporan  

keuangan  perusahaan  yang  terdiri  dari  neraca,  laporan  perhitungan  laba  rugi  

serta  laporan  perusahaan  modal.  Namun  dari  laporan  keuangan  perusahaan 

saja belum  dapat  memberikan  informasi  yang  tepat  sebelum dilakukan  

analisis  atas  laporan  keuangan  tersebut. Munawir (2011: 31) laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

Analisis  laporan  keuangan  merupakan  suatu  analisis  untuk  

membandingkan  pos-pos  yang  berupa  angka  dalam  laporan  keuangan,  dalam  

analisis  laporan  keuangan  informasi  yang  dibutuhkan  bergantung  pada  

permasalahan  yang  ada  kebutuhan  pemakaian  laporan  keuangan  yang  

masing-masing  mempuyai  kepentingan  yang  berbeda-beda.   
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Para  investor  berkepentingan  terhadap  informasi  laporan  keuangan  

antara  lain  untuk  mengambil  kepusan  membeli,  menjual  atau  menahan  

saham  pada  perusahaan  yang  bersangkutan.  Para  Kreditur  mempuyai  

kecenderungan  untuk  pengembalian  pinjaman   dan  membayar  beban  bunga  

pada  saat  jatuh  tempo  sedangkan  para  manajer  berkepentingan  terhadap  

informasi  laporan  keuangan  untuk  menilai  kemampuan  perusahaan  membayar  

dividen  serta  tersedianya  dana  untuk  mengebangkan  usaha  perusahaan  di 

masa  yang  akan  datang. 

Menurut Sawir (2012;79)  penilaian  kinerja  keuangan  harus  bersifat  

menyeluruh  meliputi  beberapa  aspek  antara  lain  likuiditas,  solvabilitas,  

profitabilitas  dan  aktivitas  perusahaan.  salah satu  cara  yang  digunakan  untuk  

mengukur  kinerja  perusahan  adalah  dengan  analisis rasio  keuangan  untuk  

menilai  kinerja  keuangan  suatu  perusahaan. Analisis rasio ini terdiri dari rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Analisis – analisis 

tersebut akan memberi gambaran secara umum tentang perusahaan yang 

dianalisis. 

Rasio likuiditas merupakan salah satu analisis rasio yang memberikan 

gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Dalam analisis ini dapat diketahui gambaran modal kerja perusahaan. 

Analisis ini terdiri dari : current ratio, cash ratio dan acid test ratio. Rasio 

solvabilitas merupakan salah satu analisis rasio untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangya. Analisis ini terdiri dari 

: total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. 
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Rasio aktivitas merupakan analisis yang memberikan gambaran 

perusahaan akan aktivitas yang dilakukannya. Analisis ini terdiri dari : aktivitas 

piutang, aktivitas persediaan dan aktivitas aktiva. Sedangkan rasio profitabilitas 

merupakan analisis yang memberikan gambaran perusahaan didalam 

mendapatkan atau menghasilkan laba. Analisis ini terdiri dari : profit margin, 

return on investment (ROI) dan return on equity (ROE). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengambil judul 

"ANALISIS RATIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PADA PT BENTOEL INTERNATIONAL 

INVESTAMA, Tbk “. 

 

1.2. Tujuan Studi Lapangan  

Adapun tujuan  studi lapangan  yang diketengahkan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bentoel International Investama, Tbk 

yang diproksi melalui rasio keuangan.  

  

1.3. Manfaat Studi Lapangan  

Manfaat yang diharapkan dari  studi lapangan  ini adalah : 

1. Manfaat  Praktis 

a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

hal ini pemilik perusahaan, stakeholder, investor, serta masyarakat luas 

tentang perkembangan performance perusahaan PT. Bentoel International 

Investama, Tbk  .  
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b. Memberikan sumbangan informasi kepada PT. Bentoel nternational  

Investama, Tbk  guna mengetahui perkembangan performance 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomisnya. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya yang lebih luas dan 

mendalam.  

b. Memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

pada bidang Manajemen Keuangan. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi masalah yang penulis kemukakan agar tidak lepas dan tidak 

menyimpang dari judul skripsi, maka penulis membatasi serta menitik beratkan 

pada masalah analisis rasio keuangan yang terdiri : rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas tahun 2012 sampai tahun 2018 

pada PT Bentoel International Investama, Tbk. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data   

Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan peneliti. Data bisa diperoleh dengan berbagai cara dan dari sumber 

yang berbeda. Pemilihan teknik pengumpulan data tergantung pada fasilitas yang 

tersedia, tingkat akurasi yang disyaratkan, keahlian peneliti, kisaran waktu studi, 

biaya, dan sumber daya lain yang berkaitan dan tersedia untuk pengumpulan data. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media 

perantara.  



6 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data 

yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan untuk tahun 2012 sampai tahun 

2018 berupa Neraca  dan Laporan Laba Rugi. Sedangkan data dokumentasi yaitu 

dengan mengumpulkan data atau dokomen dari laporan keuangan perusahaan PT 

Bentoel International Investama, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari PT. Bursa Efek 

Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX). PT. Bursa Efek Indonesia atau 

Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan lembaga yang menyediakan data 

pasar modal, pelatihan pasar modal, konsultasi investasi, dan penelitian. 

 

 


