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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan yang dicapai perusahaan, 

laporan keuangan juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana 

kebijakan keuangan suatu perusahaan.  Menganalisis laporan keuangan dapat 

menunjukkan apakah perusahaan mendapat pencapaian yang sangat bagus atau 

sebaliknya. 

 Laporan keuangan sebenarnya masih menjadi permasalahan dalam sebuah 

perusahaan yang perlu diperhatikan secara serius karena baik buruknya laporan 

keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan 

dapat mengetahui perkembangan kondisi keuangannya dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang merupakan alat untuk memperoleh informasi posisi keuangan dan 

hasil yang sudah dicapai oleh perusahaan. 

 Kondisi keuangan perusahaan adalah salah satu faktor penting dalam 

penilaian bagi para investor. Hal ini karena di dalam nya sudah mencakup aset 

dan tingkat kemampuan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Di dalam hal ini 

aset sangat diperlukan untuk digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan laba 

dan juga mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Keuangan perusahaan 

wajib untuk diperhatikan oleh manajemen keuangan, karena kondisi keuangan 

perusahaan memberikan informasi penting untuk mengetahui efektivitas 

operasional perusahaan. 
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 Dalam menganalisis laporan keuangan hampir setiap perusahaan 

melakukan analisis laporan keuangannya dengan yang seringkali digunakan dan 

diketahui yaitu analisis rasio, yaitu dengan menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan rasio pasar suatu perusahaan. Akan tetapi analisis rasio 

memiliki kelemahan yaitu tidak membandingkan semua nilai yang ada dalam 

laporan keuangan secara lebih detail. Kelemahan analisis rasio tersebut tidak 

terdapat pada analisis laporan keuangan dengan bentuk metode trend. Analisis 

metode trend ini dapat membandingkan semua nilai yang terdapat dalam laporan 

keuangan dan sesuai dengan apa yang akan dibandingkan. 

 Pada penelitian ini obyek yang digunakan yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk (TPS) yang merupakan perusahaan multinasional dan bergerak pada 

bidang makanan. TPS memiliki dua bidang  usaha yaitu bidang usaha makanan 

dan juga bidang usaha beras. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPS) didirikan 

pada tanggal 26 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 143 yang dibuat 

dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT. Asia 

Intiselera. Akta Pendirian ini di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 

1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, 

tambahan No. 2504 tanggal 13 Agustus 1991. 

 Di dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis laporan keuangan 

dengan menggunakan metode trend pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, 

analisis ini akan membandingkan semua nilai yang ada didalam laporan keuangan 

yang akan di teliti. Keunggulan dari analisis trend ini adalah dapat digunakan 
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untuk mengamati dan meramalkan kondisi data secara menyeluruh pada suatu 

kurun waktu yang cukup panjang atau dimasa yang mendatang, sehingga dapat 

diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Dengan demikian maka, analisis 

trend lebih akurat validitas datanya didalam laporan keuangan suatu perusahaan, 

karena dibandingkan dan diamati dari tahun ke tahun secara detail. 

 Dibawah ini merupakan laporan laba bersih PT.Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk tahun 2013 sampai dengan 2017 : 

 

Tabel 1.1 Laba Bersih PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 

 

Tahun 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Laba bersih 

 

346,728 

 

377,903 

 

373,750 

 

719,228 

 

-846,809 
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Gambar 1.1 Grafik Laba Bersih PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Tahun 2013-

2017 

Sumber : data sekunder diolah, 2018 

 

 Dari grafik diatas dapat dilihat fluktuasi dalam laporan keuangan laba 

bersih PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dimana kondisi keuangan pada tahun 

2014 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan, lalu tahun 2015 

mengalami penurunan yang juga tidak terlalu signifikan. Kemudian pada tahun 

2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya analisis laporan 

keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dan oleh sebab itu  

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. TIGA 

PILAR SEJAHTERA FOOD TBK”. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkaan latar belakang yang dikemukakan diatas, bahwa 

permasalahan pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  yaitu adanya fluktuasi 

pada laporan keuangan periode 2013-2017, pada tahun 2015 dan tahun 2017 

terjadi penurunan laba bersih. Kondisi fluktuasi tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan metode trend dan hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai dasar 

menilai kondisi keuangan  perusahaan. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 

Tbk dengan menggunakan metode trend  ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penilitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis 

kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangannya menggunakan metode 

trend. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini merupakanj untuk menyelidiki kondisi, alasan dan 

konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja melalui 

eksperimen atau berdasarkan observasi. Pada umunya penelitian memegang peran 

penting dalam memberikan fondasi terhadap keputusan dalam segala aspek. 
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1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan sebagai ilmu 

lebih lanjut, dan juga penelitian ini memberikan data dan informasi dan juga 

gambaraan mengenai analisis laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk. Dan juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi 

puhak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1.3.2.2.1 Bagi Perusahaan 

 Hasil dari penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan juga menjadi 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya agar dalam melakukan 

analisis laporan keuangan perusahaan semakin baik.. 

1.3.2.2.2 Bagi Peneliti  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga  

pengetahuan dalam bidang keuangan terutama m analisis laporan keuangan juga  

dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan pada waktu kuliah. 

1.3.2.2.3 Bagi Akademik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refernsi atau 

bahan dalam perkembangan materi khususnya di bidang keuangan dan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk penulisan penelitian dengan pokok bahasan 

yang serupa. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi  

 Berdasarkan judul yang diangkat peneliti melakukan penelitian pada 

perusahaan yang bergerak dibidang makanan, yang dilakukan dengan 

menggunakan sumber data sekunder, yang diunduh dari situs internet 

www.idx.co.id, berupa laporan keuangan perusahaan pada periode 2013 sampai 

dengan 2017. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Lamanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti kurang lebih 

selama 4 bulan, terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan bulan 

Februari 2019, selama jangka waktu tersebut peneliti melakukan beberapa tahapan 

penelitian, di mulai dari persiapan penelitian hingga tahap pengujian. Dengan 

tahapan sebagaimana jadwal dibawah ini. 
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