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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bisnis telah ada dan dipraktikkan dari zaman dulu hingga saat ini. Adapun 

skala bisnis yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok ada yang berskala 

besar dan  skala kecil. Dalam dunia bisnis, perusahaan mengalami perekonomian 

yang tidak menentu dan memiliki persaingan dengan kompetisi yang sangat ketat 

antar perusahaan yang bergerak dalam sektor yang sama, kebutuhan manusia akan 

tempat hunian yang nyaman dan pembangunan infrastuktur yang pesat dalam 

perkembangan zaman ini membuat perusahaan-perusahaan berlomba untuk 

memenuhi kebutuhan pangsa pasar terutama untuk bahan bangungan seperti 

semen yang rata-rata menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan infrasruktur. 

Hal ini membuat industri semen berkembang pesat seraya ditandai dengan adanya 

persaingan antar perusahaan yang bergerak pada sektor industri semen terutama 

yang berada di Indonesia. Agar tetap bertahan sebuah perusahaan harus 

meningkatkan kinerja perusahaannya untuk bisa menghadapi persaingan dengan 

perusahaan yang bergerak dalam sektor yang sama. 

Sebagai pemilik perusahaan tentunya memiliki tujuan ingin menjalankan  dan 

mempertahankan usahanya. Kinerja keuangan menjadi hal yang penting dan harus 

terus diperhatikan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah sudah tepat apa 

belum tindakan dan kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam usahanya karena 

kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran tertentu akan keberhasilan 

perusahaan dalam usahanya. Bisa dikatakan kinerja keuangan adalah penilaian 
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kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Untuk menganalisa kinerja keuangan 

perusahaan seorang analis haruslah mempelajari data laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang biasanya digunakan yaitu laporan neraca yang berisi jumlah 

aktiva, hutang dan modal dari perusahaan itu sendiri serta perhitungan laba rugi 

yang memperlihatkan tentang hasil yang diperoleh perusahaan dan biaya yang 

harus ditanggung dalam periode tertentu. 

Laporan keuangan perusahaan sudah menjadi kebutuhan oleh beberapa pihak 

karena dapat membantu menemukan kekurangan sehingga perusahaan dapat 

mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu,  laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan tersebut  dan dapat menghasilkan 

kesimpulan yang bermanfaat. Tetapi apabila hanya melihat dari laporan keuangan 

perusahaan akan sulit melihat dan memprediksi setiap pos-pos dalam laporan 

keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari total posnya, 

dikarenakan untuk nilai yang naik pada setiap tahunnya belum tentu persentase 

dari total posnya naik juga. Maka dari itu setiap pos-pos sulit di prediksi dalam 

laporan keuangan, sehingga sulit juga bagi seorang analis untuk mendapatkan 

gambaran seperti dalam neraca apakah pada pos-pos yang ada dalam total aktiva 

dan total pasiva mengalami kenaikan atau penurunan atau dari pos yang ada pada 

laba rugi dari total penjualannya.  

Dalam pencapaian suatu tujuan dari perusahaan maka haruslah mengetahui 

dan  memberi perhatian yang khusus dalam pos-pos yang dominan untuk bisa 

memanfaatkannya. Untuk mempermudah dalam menganalisa laporan keuangan 
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alangkah lebih mudah dengan membilang skala suatu kelompok atau sub dari 

kelompoknya untuk dibahas, maka dibutuhkanlah sebuah metode analisis untuk 

dapat menilai setiap pos-pos dalam laporan keuangan tersebut menjadi sebuah 

persentase agar lebih mudah mengetahui bagaimana kenaikan dan penurunannya. 

Analisis persentase perkomponen atau bisa disebut metode common size yaitu 

metode yang dipakai untuk membandingkan satu akun tehadap total akun. 

Analisis ini juga bisa dikatakan sebagai gambaran analisis rasio perbandingan 

karena dalam nominal rupiah dari setiap unsur laporan keuangan digambarkan 

dalam bentuk persen dari total. Common Size yang ditinjau dari neraca dapat 

memberikan gambaran posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar dari 

total aktiva, juga mengetahui gambaran posisi liabilitas dan ekuitas dari total 

pasiva. Apabila ditinjau dari laba rugi, metode common size dapat memberikan 

gambaran distribusi dari penjualan kepada biaya dan laba, hal ini membuat 

seorang analis dapat mengetahui serta menilai kinerja keuangan perusahaan dari 

persentase yang telah dihitung. 

Penerapan metode common size dapat diketahui pada neraca bagian aktiva 

dapat memberikan gambaran posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak 

lancar. Apabila peranan aktiva lancar cenderung relatif lebih rendah dari aktiva 

tetap, maka perusahaan harus meninjau seberapa besar peranan aktiva lancar 

dalam memenuhi hutang lancar yang digunakan perusahaan, sehingga dapat 

diketahui apakah perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang harus dibayar 

dalam tempo dekat. 
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Selain dari itu perusahaan juga dapat mengkukur pemenuhan kewajiban 

jangka pendeknya tanpa menghitung persediaan yang dimiliki karena persediaan 

dianggap memerlukan waktu yang lama untuk dicairkan, atau dalam pemenuhan 

kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan, 

apabila kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh kas saja maka perusahaan 

dapat dikatakan baik dalam likuiditasnya. Dapat diketahui pada neraca bagian 

pasiva gambaran posisi liabilitas dan ekuitas yang menjadi sumber permodalan 

pada aktiva, yang dimana apabila persentase liabilitas lebih besar dari ekuitas 

maka akan menimbulkan beban untuk perusahaan dan menurunnya margin of 

safety bagi kreditur.  

Hal tersebut menyangkut dengan solvabilitas yang dimana berkaitan dengan 

perbandingan liabilitas dan ekuitas. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya maka dapat dilakukan perbandingan total 

liabilitas dengan total aktiva. Jika hasil pengukurannya lebih tinggi dari rata-rata 

industri maka perusahaan akan mendapatkan kesulitan dalam memperoleh 

pinjaman dari kreditur karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya (solvabilitas). 

Adapun common size yang ditinjau dari laba rugi dapat memberikan 

gambaran distribusi dari penjualan kepada beban dan laba. Untuk beban pokok 

penjualan dalam dua periode atau lebih apabila persentasenya turun maka itu akan 

berpengaruh kepada laba kotor yang akan naik dan itu menandakan keberhasilan 

dari strategi pemasaran perusahaan. Pada pos akhir laba bersih menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam penjualannya, kinerja keuangan semakin baik 
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apabila persentase laba bersihnya naik. Metode common size pada perhitungannya 

dalam laba rugi menjadikan penjualan sebagai pembanding. Dalam hal ini ada 

persamaan rumus dengan rasio profitabilitas untuk menghitung gross profit 

margin dan net profit margin. Dengan kata lain perhitungan common size pada 

laba rugi juga akan mendapatkan gambaran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada PT. Holcim Indonesia 

Tbk yang bergerak dalam industri semen dengan laporan keuangan selama lima 

tahun yang terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. PT. Holcim 

Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen. 

PT. Holcim Indonesia Tbk didirikan 15 Juni 1971 dan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1975 yang dahulu dikenal dengan PT. Semen Cibinong Tbk. 

Kantor pusat Holcim berlokasi di Talavera Suite, Lantai 15, Talavera Office Park, 

Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430 Indonesia dan pabrik berlokasi di 

Narogong, Jawa Barat, dan Cilacap, Jawa Tengah. Berikut merupakan grafik laba 

bersih PT. Holcim Indonesia Tbk selama lima tahun yang terhitung sejak tahun 

2013 sampai dengan tahun 2017. 
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Gambar 1.1 Grafik laba bersih PT. Holcim Indonesia Tbk tahun 2013-2017 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perolehan laba bersih PT. 

Holcim Indonesia Tbk mengalami penurunan dalam perolehan laba bersihnya 

yang dilihat selama lima tahun yang terhitung dari tahun 2013-2017 yaitu 

mengalami penurunan pada setiap tahunnya hingga mengalami kerugian, tahun 

2013 PT. Holcim Indonesia Tbk mempunyai perolehan laba bersih Rp. 952.305,-, 

mengalami penururan pada tahun 2014 menjadi Rp. 659.867,-, mengalami 

penurunan juga pada tahun 2015menjadi Rp 175.127,-, pada tahun 2016 PT. 

Holcim Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 284.584,- dan yang lebih 

parah lagi pada tahun 2017 sebesar Rp 758.045,-. Dipilihnya PT. Holcim 

Indonesia Tbk dikarenakan adanya penurunan yang signifikan dari perolehan laba 
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bersihnya. Perolehan laba bersih berhubungan dengan modal, aset, dan hutang 

perusahaan. Mengetahui kondisi tersebut maka haruslah dilakukan pengengukuran 

terhadap kinerja keuangan perusahaan terutama dengan menggunakan metode 

common size agar diketahui pos mana yang harus diberikan perhatian khusus 

untuk bahan evaluasi pada periode berikutnya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian 

yang berjudul: “Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Semen Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Holcim Indonesia 

Tbk)” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, PT. Holcim Indonesia 

Tbk mengalami penurunan dalam perolehan laba bersihnya yang dilihat selama 

lima tahun yang terhitung dari tahun 2013-2017 yaitu mengalami penurunan pada 

setiap tahunnya hingga mengalami kerugian, tahun 2013 PT. Holcim Indonesia 

Tbk mempunyai perolehan laba bersih Rp. 952.305,-, mengalami penurunan pada 

tahun 2014 menjadi Rp. 659.867,-, mengalami penurunan juga pada tahun 2015 

menjadi Rp 175.127,-, pada tahun 2016 PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami 

kerugian sebesar Rp 284.584,- dan yang lebih parah lagi pada tahun 2017 sebesar 

Rp 758.045,-. PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami permasalahan pada 

perolehan laba bersihnya. Perolehan laba bersih berhubungan dengan modal, aset, 

dan hutang perusahaan. Mengetahui kondisi tersebut maka haruslah dilakukan 

pengengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan terutama dengan 
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menggunakan metode common size agar diketahui pos mana yang harus diberikan 

perhatian khusus untuk bahan evaluasi pada periode berikutnya. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah pada PT. Holcim Indonesia Tbk berdasarkan 

latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu : 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

metode common size pada PT. Holcim Indonesia Tbk tahun 2013-2017? 

2. Bagaimana posisi keuangan PT. Holcim Indonesia Tbk apabila dibandingkan 

dengan rata-rata industri sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

apabila diukur dengan menggunakan metode common size pada tahun 2013-

2017? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan metode common size pada PT. Holcim Indonesia Tbk tahun 

2013-2017. 

2. Untuk mengetahui posisi keuangan PT. Holcim Indonesia Tbk apabila 

dibandingkan dengan rata-rata industri sektor semen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia apabila diukur dengan menggunakan metode common size 

pada tahun 2013-2017? 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah 

kontibusi ilmu pengetahuhuan dibidang keuangan yang khususnya berkaitan 

dengan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode common size, 

dan juga sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang didapatkan dari Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah 

kontibusi sebagai berikut : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan ilmu tambahan bagi peneliti dalam bidang 

keuangan khususnya menganalisa kinerja keuangan pada PT. Holcim Indonesia 

Tbk dengan menggunakan metode common size, juga untuk menyelesaikan tugas 

akhir Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini perusahaan yang bersangkutan 

mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut dan dapat 

menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat untuk prestasi perusahaan dari 

sumbangan pemikiran dari peneliti. 
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1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna bagi yang ingin 

melakukan penelitian pada bidang yang sama khususnya Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan Menggunakan Metode Common Size. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, penelitian dilakukan dengan cara 

penelitian sekunder. Peneliti mengunduh data laporan keuangan dari situs 

www.idx.co.id. Berupa neraca dan laporan laba rugi pada PT. Holcim Indonesia 

Tbk tahun 2013-2017. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian yang dilaksanakan peneliti pada PT. Holcim Indonesia 

Tbk yaitu dalam kurun waktu kurang lebihnya 8 bulan yang terhitung sejak bulan 

November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, dengan judul penelitian “Analisis 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Holcim Indonesia Tbk)”. Dalam kurun waktu 8 

bulan peneliti melaksanakan tahapan penelitian dimulai dari persiapan sampai 

dengan tahap pengujian. 
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