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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena

ingin mengetahui tingkat frofitabilitas (keuntungan) Dan tingkat risiko atau tingkat

kesehatan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh

informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi  yang telah dicapai oleh suatu

perusahaan. Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan, baik oleh manajemen perusahaan maupun pihak ekstern.

Keputusan yang berdasarkan laporan keuangan dapat berupa keputusan

investasi, pemberian pinjaman, maupun manajemen dalam pengelolaan perusahaan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Keputusan yang diambil

tersebut harus lah tepat karena akan berpengaruh besar pada perusahaan itu sendiri

dan lingkungan ekonomi, serta  agar  tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya.

Informasi laba dalam laporan keuangan pada umumnya penting, khususnya

bagimereka yang  menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan

pengambilan keputusan investasi. Dalam PSAK No. 2 (Revisi 2009) dikatakan bahwa

sebuah perusahaan pada awalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan  yang

besar dengan melakukan strategi jitu untuk mencapai  target  yang  diinginkan.

Perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan agar dapat

bertahan, baik itu perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Menurut (Marcus
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2008 : 72 ). Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan

pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan sepanjang suatu periode

waktu.Investor sebagai pihak eksternal perusahaan perlu mengetahui bagaimana

kinerja suatu perusahaan dalam mengelola modal saham, agar dapat mengambil

keputusan yang tepat untuk menanamkan modalnya sebagai sarana berinvestasi pada

saham suatu perusahaan.

PT. Asiaplast Industries Tbk, adalahsalahsatuindustriplastik yang terdaftar

di BEI.Berdirisejak 05 Agustus 1992, yang

bergerakdalambidangperdaganganbahanbakuplastikdanlembaranplastik. 1995

perseroanmemasukiindustripembuatanlembaranplastikdenganmendirikanpabrikpemb

uatanflexibelefilim&sheet.PT.Asiaplast Industries Tbk,sebagai salah satu pemain

besar produsen industri plastikdi Indonesia, sudah tentu mempunyai laporan

keuangan, laporan keuangan merupakan salah satu informasi untuk menganalisa

keadaan perusahaan di masa akan datang, laporan keuangan diharapkan dapat

memberi informasi tentang keadaan perusahaan dari hasil-hasil usaha yang telah

dicapai secara kuantitatif pada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

itu. Informasi akan menjadi komoditi yang sangat penting saat ini, sebab setiap

pengambilan keputusan  harus didasari pada informasi yang akurat. Berikut disajikan

data tingkat laba PT.AsiaplastIndustries Tbk, berdasarkan laporan keuangan periode
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31 Desember 2009 sampai dengnan 31 Desember 2014, ditunjukan pada tabel sebagai

berikut

Tabel 1.1 Pertumbuhan Laba Bersih PT.Asiaplast Industries Tbk,Tahun 2009 -
2014

Tahun
Laba/rugi bersih (dalam jutaan

rupiah)
Laba per saham

2009 Rp.30.143.000.000 26,71
2010 Rp.24.660.000.000 14,94
2011 Rp.6.386.000.000 10,92
2012 Rp.4.204.000.000 2,81
2013 Rp.1.881.000.000 1,28
2014 Rp.10.031.081.901 6,72

Sumber : PT. Asiaplast Industries Tbk

Di lihat dari tabel tersebut laba yang dimiliki oleh PT.Asiaplast industries Tbk

selalu menurun setiap tahunnya begitu juga dengan laba per saham yang mengalami

penuruan tiap tahunnya. Penurunan tersebut terjadi disebabkan karna menurunanya

jumlah penjualan dan kenaikan beban penjualan .Kenaikan terbesar dalam

bebanpenjualan adalah beban iklan dan promosi yaitu sebesar Rp. 1,29 miliar di

tahun 2010, sedangkan di tahun 2009 sebesar Rp. 117,97 juta. Hal ini dikarenakan di

tahun2010 Perseroan memperkuat jaringan distribusi dan pemasaran untuk lebih

memperkenalkan produk dan mempererat hubungan kerja sama antara

Perseroan,distributor sampai kepada konsumen akhir.Yang selama ini telah setia akan

produk Asiaplast. Ditahun 2012 penjualan meningkat 11,4% dibandingkan dengan

2011 dari Rp 308,43 milyar menjadi Rp 343,68 milyar. Tetapi dampak dari kenaikan

kurs tidak bisa dielakan sehingga perusahaan mengalami kerugian selisih kurs sebesar

Rp 5,8 milyar. Sedangakan pada tahun 2013 pendapatan perseroan mengalami

penurunan sebesar Rp 62,1 milyar atau 18.08% dibandingkan dengan tahun 2012.
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Penurunan  tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah pesaing baik lokal

maupun impor dan adanya keinginan dari beberapa costumer lebih memilih

menggunakan produk dengan harga yang lebih ekonomis.Tetapi pada tahun 2014 laba

meningkat pesat.

Tabel 1.2 Laporan posisi keuangan PT.Asiaplast Industries Tbk. Tahun 2009 –
2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kas dan
setara kas

Rp.30.333.317.263 Rp.67.593.025.965 Rp.34.563.701.662 Rp.7.986.209.358 Rp.38.871.839.096 Rp.673.291.474

Persedian Rp.27.170.169.269 Rp.31.373.189.021 Rp.33.166.497.679 Rp.43.661.551.141 Rp.33.591.526.509 Rp.35.111.850.724
Aktivalancar 114.635.487.713 Rp.158.158.218.458 Rp.145.914.433.088 Rp.140.079.343.003 Rp.126.905.701.667 Rp.89.509.388.915
Total aktiva Rp.302.381.110.626 Rp.334.950.548.997 Rp.334.702.457.870 Rp.333.867.300.446 Rp.303.594.490.546 Rp. 273.126.657.794
Hutang
lancar

Rp.81.771.532.031 Rp.84.930.157.694 Rp.100.335.000.000 Rp.97.499.000.000 Rp.85.871.301.621 Rp.165.967.227.248

Hutangjangk
a panjang

Rp.64.984.000.000 Rp.20.561.000.000 Rp.18.521.000.000 Rp.17.732.000.000 Rp.16.929.000.000 Rp.16.778.000.000

Total hutang Rp.146.756.029.221 Rp.105.490.781.452 Rp.118.856.332.621 Rp.115.231.507.057 Rp.85.871.301.621 Rp.47.868.731

Sumber :PT.Asiaplast Industries Tbk

Data laporan keuangan diatas menunjukan bahwa kinerja keuangan PT. Asia

plast Industries Tbk  dari tahun 2009 – 2014 mengalami fluktuasi. Sehingga

berdampak pada hasil yang dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu kita perlu

menganalisis kinerja keuangan PT. Asia plast industries Tbk.untuk melihat apakah

kinerja keuangannya baik atau kurang baik. Maka dari itu peneliti tertarik ingin

meneliti di PT industri plastik tersebut. peneliti ingin mengetahui sebab terjadinya

penurunan laba perusahaan tersebut lebih jelas. karena latar belakang perusahaan

sebagai salah satu produsen plastik terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu

perusahaan industri plastik yang go public.selain itu alasan kenapa peneliti memilih

PT Asiaplas Industri Tbk adalah APLI merupakan industri plastik yang paling

lengkap dibandingkan perusahaan sejenis lainnya produk yang dihasil APLI meliputi
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flexible film& sheet (digunakan untuk perlengkapan kantor, kemasan, media

promosi,lembaran plastik furniture dan industri mebel), Leatherette (digunakan untuk

interior otomotif, tas, sepatu, mebel perumahan dan tempat – tempat komersial) dan

rigid film & sheet terdiri dari PVC dan PET sheet / film (digunakan dalam industri

kemasan). Tanpa perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja perusahaan

mengalami perbaikan atau sebaliknya yaitu menunjukkan penurunan dari tahun

ketahun. Melihat betapa pentingnya dilakukan suatu analisis terhadap laporan

keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan ini, maka dari itu penulis

menarik  sebuah judul penelitian tentang“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada

PT.Asiaplast Industries Tbk, periode 2009 – 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yaitu bagaimana kinerja keuangan

PT.Asiaplast Industries Tbk dengan menggunakan rasio keuangan dan analisis du

pont?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui kinerja keuangan PT.Asiaplast Industries Tbk dengan menggunakan rasio

keuangan dan analisis du pont?

1.4 Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran yang sesungguhnya

tentang kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan

penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

c. Bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana tingkat

kinerja perusahaan yang dilihat dari kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang menyajikan tentang

latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian,tujuan dan

manfaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang melandasi penelitian

ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap

permasalahan yang ada. Kemudian berisi kerangka pemikiran teoritis

dan hipotesis yang diperoleh dari variabel-variabel penelitian serta dari

penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN
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Pada bab ini akan diuraikan tentang variabel penelitian,populasi dan

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode

analisis, serta tahap pelaksanaan kegiatan

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menyajikan sejarah singkat perusahaan serta visi – misi

perusahaan. Struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari rasio keuangan yang

terdiri dari (Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabalitas,

RasioPasar) dan Du pont.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dirangkum suatu kesimpulan dari bab – bab sebelumnya,

kemudian dicoba untuk mengemukakan saran – saran yang dapat

mengatasi permasalahan yang dihadapi.
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