
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin tingginya persaingan dunia usaha dewasa ini, 

menyebabkan perusahaan (manajer) perlu mencapai hasil (output) 

yang optimal dengan cara meminimalkan biaya yang digunakan, agar 

efisiensi dapat tercapai. Dengan tercapainya efisiensi, maka dapat 

dikatakan bahwa seorang manajer telah mendapatkan keberhasilan. 

Keberhasilan manajer dapat diukur melalui kinerja keuangan 

perusahaan yang telah dicapai selama ini. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu prestasi kerja 

yang dicapai pada suatu periode tertentu. Berdasarkan hal ini dapat 

kita lihat sejauh mana potensi perusahaan dalam menghasilkan laba 

dan bagaimana prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk 

menilai keberhasilan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara 

melihat laporan keuangan tahunan yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

perubahan modal (laporan laba ditahan). Namun dengan melihat 

laporan keuangan tahunan saja belum tentu dapat memberikan 

informasi yang tepat sebelum dilakukan analisis terhadap laporan 

keuangan tersebut. 



 

Analisis atas laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinan di masa 

mendatang. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam 

menganalisis keadaan keuangan perusahaan, tetapi analisis yang 

umum digunakan adalah analisis rasio, dimana hasilnya akan 

memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan. Data pokok 

yang digunakan sebagai input pada analisis rasio ini adalah laporan 

laba rugi dan neraca perusahaan yang akan digunakan untuk 

menentukan sejumlah rasio, dimana rasio inilah yang akan digunakan 

untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. Bila   

perusahaan mempunyai rasio keuangan yang tinggi, maka 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Begitu pula 

sebaliknya bila perusahaan mempunyai rasio keuangan yang rendah, 

maka mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “ANALISIS RASIO 

KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGE YANG LISTING DI BURSA 

EFEK JAKARTA”. 

 

 

 



 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dapat dirumuskan 

adalah : “Bagaimana kinerja keuangan perusahaan food and baverage 

yang listing di Bursa Efek Jakarta dinilai dari analisis rasio 

keuangannya”.   

 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan perusahaan 

food and baverage yang listing di Bursa Efek Jakarta melalui analisis 

rasio keuangan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan peningkatan 

kinerja. 

2. Bagi Penulis Berikutnya 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang penilaian kinerja keuangan di dalam perusahaan, 

serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai tambahan informasi bagi pihak lain yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 




