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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

   Tiap perusahaan dalam kegiatan ekonominya mempunyai dua tujuan 

utama yaitu untuk memperoleh laba dan untuk kelangsungan usaha 

perusahaan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan mampu 

menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan menjalankan operasi 

perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penilaian kinerja perusahaan terutama kinerja manajemen perusahaan yang 

merupakan suatu prestasi kerja perusahaan yang dicapai pada suatu periode 

tertentu, dalam hal ini kita dapat melihat sejauh mana potensi perusahaan 

didalam menghasilkan laba serta bagaimana prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

   Kinerja manajemen perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang diterbitkan perusahaan. Laporan keuangan merupakan data yang 

sangat penting bagi pihak terkait didalam atau diluar perusahaan dalam 

mengambil tiap keputusan bisnisnya. Misalnya bagi kreditor, informasi yang 

dibutuhkannya adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. 

Bila perusahaan dinilai mampu untuk menghasilkan kas dan dinilai mampu 

dalam membayar hutang maka kreditur akan memberikan pinjaman kepada 

perusahaan. 
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   Selain itu laporan keuangan perusahaan dimasa lalu dapat digunakan 

oleh para pemakai untuk melihat serta menilai perkembangan usaha 

perusahaan dari tahun ke tahun, dapat juga digunakan untuk 

memprediksikan perkembangan atau kinerja manajemen perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

   Untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai kinerja 

manajemen perusahaan maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. 

Hasil analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan keputusan keuangan 

untuk masa yang akan datang. Disamping itu juga dapat digunakan untuk 

memonitor keadaan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. 

B. Perumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : ”Bagaimana penerapan analisis laporan keuangan dengan 

menggunakan ratio keuangan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan 

rokok ”. 

C. Tujuan Penelitian 

   Untuk mengetahui dan membandingkan kinerja manajemen 

perusahaan rokok dengan menggunakan analisis ratio keuangan.
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D. Kegunaan Penelitian 

 1. Bagi Penulis 

  Untuk mengetahui sejauh mana teori-teori analisis laporan keuangan 

dapat digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. 

 2. Bagi Perusahaan 

  Dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kinerja manajemen yang 

tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan 

untuk menerapkan strategi yang cocok untuk meningkatkannya 

 3. Bagi Pihak Lain Yang Berkepentingan 

  a. Investor, dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi 

 b. Kreditur, dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan sebagai dasar pemberian kredit 

 c. Bagi pembaca, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

pengertian umum 




