BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Seiring dengan kemajuan teknologi dunia usaha saat ini telah mengalami
banyak perkembangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya kompetisi usaha yang
semakin ketat. Pertumbuhan ekonomi properti serta infrastruktur, industri semen
memegang peran penting dalam perkembangan pembangunan saat ini. Menurut
data permintaan semen nasional diperkirakan akan naik hingga 92,8 juta ton.
Sementara itu, selama lima tahun terakhir perkembangan kapasitas produksi
nasional mencapai hingga 101 juta ton. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia
akan mengalami over supply semen. Produsen terus berekspansi untuk
mengantisipasi permintaan domestik yang terus meningkat yang dipacu oleh
banyaknya sektor infrastruktur, pembangunan dan properti.
Semen merupakan salah satu bahan baku yang sangat penting dalam
pembangunan. Seperti yang tertuang dalam visi perindustrian semen dalam
peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
(KIN) yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang
tangguh yang bertumpu pada industri unggulan dan andalan masa depan yaitu
industri agro, industri alat angkut, industri telematika, industri pemesinan dan
industri logam.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak didalam bidang produksi industri semen. Yang memiliki
rencana dalam keberlangsungan bisnisnya, meskipun saat ini telah terjadi
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perlambatan konsumsi semen nasional ditengah intensitas persaingan yang
semakin ketat ini perseroan tetap dapat mengelola dan menunjukkan pertumbuhan
kinerja operasional dan keuangan perusahaan, mempertahankan keberadaan
perusahaan dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan di tengah
pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan persaingan usaha yang semakin
ketat.
Untuk menilai kondisi dan perkembangan perusahaan kinerja merupakan
peran penting dalam proses perencanaan dan keberlangsungan bisnis. Pengukuran
kinerja dapat diperoleh melalui analisis terhadap data keuangan perusahaan yang
tersusun didalam laporan keuangan. Dengan adanya suatu pengukuran maka
perusahaan dapat melihat kondisi perusahaan dan perkembangan perusahaan serta
dapat meningkatkan kinerja keuangan untuk memenangkan persaingan dalam
dunia bisnis.
Penilaian atas kinerja keuangan perusahan dapat ditentukan baik atau
buruknya dalam pencapaian kinerja. Laporan keuangan merupakan catatan
informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan.
Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk dapat memotivasi agar
setiap tahunnya perusahaan dapat berkembang dan mengalami peningkatan.
Tujuan dibuatnya laporan keuangan untuk dapat mengetahui keadaan posisi
keuangan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Dalam
pengukuran kinerja tentunya terdapat suatu ukuran yang dapat dijadikan suatu
analisis untuk dijadikan suatu perbandingan. Ukuran perbandingan yang biasa
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dipakai untuk mengukur kinerja keuangan yaitu pada umumnya perusahaan
menggunakan input laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam
metode analisis, salah satunya dengan menggunakan rasio-rasio pada metode
radar. Analisa radar merupakan penyempurnaan dari analisa rasio-rasio keuangan
sebelumnya karena analisis radar memiliki rasio produktivitas dan diagram yang
tidak dimiliki oleh analisis rasio keuangan lainnya.
Metode radar dikembangkan oleh APO (Asia Productivity Organization)
yang berpusat di Tokyo. Tujuan analisa rasio radar adalah memberikan gambaran
tentang posisi keuangan perusahaan serta perkembangannya. Dengan analisa
kinerja keuangan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis
tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai.
Berdasarkan hasil pengamatan, kinerja keuangan PT Semen Baturaja
(Persero) Tbk secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari segi laba,
produktivitas, dan Aktiva yang dimiliki perusahaan, hanya dari segi penjualan
mengalami peningkatan pada periode 2015-2017. Berikut merupakan tabel yang
menggambarkan posisi keuangan perusahaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
yang terindikasikan oleh menurunnya laba bersih selama tiga tahun :
Tabel 1.1
Laba Bersih
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Tahun 2015 – 2017
Tahun
Laba Bersih
2015
354.180
2016
259.091
2017
146.648
Sumber : BEI Periode 2015-2017, diolah penulis 2019
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Dari data tabel diatas kinerja keuangan laba bersih PT Semen Baturaja
(Persero) Tbk pada tahun 2015 sampai 2017 perusahaan mengalami penurunan,
yakni pada tahun 2016 laba tahun berjalan Rp.259.091 turun 27% dibandingkan
tahun 2015 Rp. 354.180. Dan pada tahun 2017 turun sebesar 43% dari Rp.259.091
menjadi Rp.146.648.
Persaingan industri semen yang semakin ketat, sebaiknya produsenprodusen semakin baik dalam meningkatkan kapasitas penjualan maupun
kapasitas produksi. Berdasarkan tabel diatas, kinerja PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan kinerja perusahaan dilakukan untuk
meningkatkan daya saing. Perusahaan perlu menentukan strategi yang tepat dalam
pengambilan keputusan. Strategi yang tepat dapat dilakukan dengan melihat
kinerja perusahaan yang diperoleh dari analisa laporan keuangan perusahaan
merupakan aspek penilaian yang penting untuk mengukur tingkat kemajuan
perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan rasio keuangan
perusahaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan
Dengan Metode Radar Pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi
masalahnya yaitu pada perolehan laba PT Semen Baturaja (Persero) Tbk periode
2015-2017 perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Evaluasi
kinerja suatu perusahaan sangat penting bagi manajemen perusahaan dan para
pemilik modal, sehingga perlu dilakukan pengukuran untuk menilai kinerja suatu
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perusahaan untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya dan
kemungkinan perkembangan suatu perusahaan untuk periode selanjutnya. Oleh
karena itu peneliti akan menganalisa kinerja keuangan perusahaan dengan teknik
analisis metode radar pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang
akan dianalisis oleh peneliti adalah :
Bagaimana kinerja keuangan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
periode 2015 sampai 2017 dengan metode radar?
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
periode 2015 sampai 2017 dengan metode radar.
1.4.2 Kegunaan Penelitian
1.4.2.1 Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:
1.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
pengelolaan kinerja keuangan dengan menggunakan analisis metode radar.

2.

Menjadikan bahan masukan tentang analisis kinerja keuangan dengan metode
radar pada perusahaan.
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3.

Dapat memberi wawasan pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada
analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode radar pada
perusahaan.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat :
1.4.2.2.1 Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang
lebih luas mengenai analisis kinerja keuangan dengan metode radar yang
diperoleh dari hasil penelitian.
1.4.2.2.2 Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan
dalam mengetahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai dan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan.
1.4.2.2.3 Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi
pembaca khususnya mengenai analisis laporan keuangan dengan metode radar.
Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin
melakukan penelitian.
1.5

Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri semen yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yaitu di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs
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resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta informasi yang didapatkan dari
situs resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
1.5.2 Lamanya Penelitian
Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih empat
bulan, terhitung dari bulan Februari 2019 sampai Mei 2019. Adapun rincian
kegiatan dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2 JADWAL PENELITIAN SKRIPSI
TAHUN 2018-2019

Oktober
No

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3

1.

Pengajuan
Judul

2.

Survey
Awal

3.

Bimbingan
Usulan
Penelitian

4.

Seminar
Usulan
Penelitian

5.

Penelitian

6.

Penyelesaia
n dan
Bimbingan
Skripsi

7.

Sidang
Skripsi

8.

Perbaikan
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