
 

 

B A B  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya 

 memiliki dua tujuan utama yaitu memperoleh laba dan menjaga 

 kelangsungan hidup perusahaannya. Tujuan tersebut akan tercapai 

 jika perusahaan dalam mempergunakan sumber daya yang 

 dimilikinya secara efektif dan efisien. Guna mengetahui bagaimana 

 keadaan perusahaan terutama keadaan keuangan perusahaan maka 

 melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat 

 dilihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan 

 perusahaan merupakan suatu prestasi kerja perusahaan yang telah 

 dicapai pada suatu periode, melalui kinerja keuangan maka kita 

 dapat melihat sudah sejauh mana potensi perusahaan di dalam 

 menghasilkan laba serta bagaimana keadaan perusahaan di masa 

 yang akan datang. Untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan 

 perusahaan dengan cara menganalisis laporan  keuangan yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal serta laporan keuangan lainnya. 

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mempergunakan 

perhitungan ratio-ratio guna menilai keadaan keuangan perusahaan 

di masa lalu, saat ini dan  kemungkinan di masa yang akan datang. 



 

 

  Melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh beberapa 

 perusahaan rokok, kita juga dapat melakukan analisis terhadap 

 laporan keuangan dengan menggunakan ratio-ratio dengan tujuan 

 untuk mengetahui kondisi keuangan serta prestasi yang telah dicapai 

 oleh perusahaan-perusahaan rokok tersebut. 

  Setelah melakukan analisis laporan keuangan maka 

 perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendapatkan gambaran 

 mengenai bagaimana kinerja keuangan di dalam perusahaan telah 

 berjalan dengan efektif dan efisien atau sebaliknya. Sehingga 

 perubahan dapat membuat keputusan yang akan dipergunakannya 

 untuk masa yang akan datang. 

  Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

 melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS LAPORAN 

 KEUANGAN GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN (STUDI 

 KASUS PADA BEBERAPA PERUSAHAAN ROKOK YANG 

 TERDAFTAR DI BEJ). 

 

B. Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang 

 dapat disimpulkan adalah “Bagaimana kinerja keuangan berapa 

 perusahaan rokok berdasarkan analisis ratio keuangannya”. 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

 membandingkan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan rokok 

 berdasarkan analisis ratio keuangan. 

 

D. Kegunaan 

1. Bagi perusahaan 

 Diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat 

 dipergunakan untuk menerapkan strategi yang cocok  dalam 

 meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi penulis 

 Untuk mengetahui sejauh mana analisis laporan keuangan 

 dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




