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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dapat terwujud 

apabila semua unsur dalam perusahaan bersinergi dengan baik. Sinergi yang 

baik dari sumber daya modal maupun sumber daya manusianya. Kinerja yang 

baik dari sumber daya manusia yang mengelola sumber daya modal 

perusahaan sangat penting (Rubianti, 2013). 

Menilai kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Jumlah harta, hutang dan modal 

perusahaan bertambah ataupun berkurang bisa dilihat dalam neraca.Operasi 

perusahaan selama periode tertentu mengalami kerugian atau tidak, dapat 

dilihat dalam laporan laba rugi  (Rubianti, 2013). 

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh 

perusahaan dalam menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada 

periode tertentu. Penilaian kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari 

suatu laporan keuangan yang telah diterapkan oleh perusahaan guna 

menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak, baik pihak eksternal 

maupun pihak internal dalam pengambilan keputusan yang akan diterapkan 

oleh perusahaan tersebut. Bagi investor selaku pihak eksternal, laporan 

keuangan sangat berperan penting dalam memberikan gambaran mengenai 

aktivitas keuangan baik dalam kinerja keuangan maupun operasi perusahaan.  
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Salah satu hal yang dilihat oleh investor dalam berinvestasi adalah 

kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan. 

Sehingga perusahaan akan selalu mempublikasikan laporan keuangannya agar 

para calon investor dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan 

prospek perusahaan tersebut ke depan. Sebuah laporan keuangan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi para calon investor saat melakukan 

investasi.Perusahaan yang listing di bursa efek laporan keuangannya  

biasanya bersifat transparan atau dipublikasikan ke masyarakat selaku 

investor. Sedangkan pada pihak internal dapat mengidentifikasikan 

kelemahan-kelemahan yang ada pada suatu perusahaan sehingga dapat 

dengan segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan yang ada 

dengan melakukan pengambilan keputusan mengenai strategi dan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil secara tepat guna dan mencapai sasaran (Natan 

dan Setiana, 2010). 

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan 

dan hasil kecenderungan atau trend dan untuk  mengetahui apakah keadaan 

keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau 

tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara 

unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya 

(Djarwanto, 2001). 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk, merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang industri makanan dan olahan. Perusahaan tersebut 

perusahaan besar yang mempunyai pangsa pasar yang cukup luas baik di 
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dalam maupun di luar negeri. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai 

produsen mie instan nyaris melenggang sendiri tanpa pesaing, kemunculan 

berbagai merek tidak mampu menggoyahkan kedudukannya sebagai produsen 

terbesar. Kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan  hidup perusahaan. Untuk mengetahui 

kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat melalui analisis  

laporan keuangan perusahaan.  

Analisis laporan keuangan yang akan dilakukan pada PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk menggunakan metode analisis horizontal dan analisis 

rasio. Metode analisis horizontal adalah suatu teknik untuk mengevaluasi 

serangkaian data laporan keuangan selama periode tertentu (Natan dan 

Setiana,2010).Metode ini dapat menunjukkan arah, kecepatan, dan jangkauan 

jarak sebuah tren. Sedangkan analisis rasio menggambarkan suatu hubungan 

atau perimbangan (mathematical relationship ) antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio 

ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding  

yang digunakan sebagai standar (Natan dan Setiana,2010). Kedua metode 

tersebut digunakan bermaksud agar dapat mengevaluasi bagaimana kinerja 

PT Indofood Sukses Makmur selama tahun 2010-2014. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul, “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 
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UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT INDOFOOD 

SUKSES MAKMUR TBK PERIODE 2010-2014”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

selama periode 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan hasil analisis 

horisontal ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

selama periode 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan hasil analisis 

rasio? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk selama periode 2010 sampai 2014 dengan menggunakan  

analisis horisontal. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk selama periode 2010 sampai 2014 dengan menggunakan 

analisis rasio. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 
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1. Bagi Peneliti 

Sebagai pembelajaran dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah, 

khususnya yang berkaitan dengan perkembangan kinerja keuangan. 

2. Bagi Prodi/Fakultas 

Penelitian ini diharapkan menambah referensi baru bagi jurusan 

akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum khususnya 

mahasiswa,dosen, dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 

3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Dapat dijadikan dasar informasi untuk mengambil keputusan yang 

kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi di 

PT Indofood Sukses Makmur. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan penulisan dan 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

Perkembangan kinerja keuangan berdasarkan analisis horisontal dan 

analisis rasio. 

 

 

 




