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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan bagi perusahaan sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian 

pembukuan. Laporan keuangan juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau 

menilai posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan 

analisis. Melalui hasil analisis tersebut, dapat diketahui pengunaan sumber-

sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan modal yang dimiliki oleh 

perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut. Media yang 

dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan perusahaan pada hakikatnya merupaka hasil akhir dari sebuah kegiatan 

keuangan pada sebuah perusahaan yang mempunyai peran sebagai sarana 

informasi untuk berbagai pihak, baik pihak yang berada dalam perusahaan 

maupun pihak yang berada diluar perusahaan. Informasi tersebut berguna untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang jangka pendek, 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman, dan 

keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan modal sendiri serta memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya 

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang telah di analisis dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar, sehingga dapat diketahui baik buruk nya keadaan 

keuangan suatu perusahaan dapat mencerminkan prestasi kerja dalam period 
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tertentu. Penilaian suatu kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan agar dapat mengetahui atau melihat 

sejauh mana mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian 

kinerja ini dapat dilakukan dengan melihat dari dua aspek, aspek non keuangan 

dan aspek keuangan.  

Aspek non keuangan dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan dalam membantu terhadap lingkungan sosial masyarakat yang 

menimbulkan hubungan baik antara pihak perusahaan dengan lingkungan sosial 

masyarakat, mengukur tingkat kesejahteraan karyawan, mengukur tingkat kualitas 

sumberdaya yang dimilikinya. Kinerja keuangan juga dapat dilihat dari sebuah 

struktur organisasi perusahaan itu sendiri dengan cara melihat tingkat kejelasan 

pembagian fungsi dan wewenang.  

Aspek keuangan, kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan, dapat membrikan sebuah gambaran mengenai kondisi 

perusahaan. laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupaka hasil akhir 

dari sebuah kegiatan kinerja keuangan pada sebuah perusahaan yang mempunyai 

peran sebagai sarana informasi untuk berbagai pihak, baik pihak yang berada 

dalam perusahaan maupun pihak yang berada diluar perusahaan. Informasi 

tersebut berguna untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-

utang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok 

pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan modal sendiri serta 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian laporan 

keuangan tersebut dapat memberikan gambaran untuk mengetahui bagaimana 
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kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan menggunakan beberapa metode 

analisis salah satunya metode Return On Investment  dan Return on equity.  

Return On Invesment (ROI) menurut Kasmir (2013: 201) dan Fahmi (2012: 

137) mengatakan bahwa return on investment itu memiliki kesamaan dengan 

return on asset (ROA), ROI ini sering digunakan manajemen perusahaan untuk 

mengukur aktivitas keuangan karena mempunyai arti yang sangat penting sebagai 

salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh. Analisa ROI ini 

sudah merupakaan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pemimpinan 

perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. ROI 

itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Semakin besar nilai ROI maka menunjukan keuangan 

perusahaan yang semakin baik demikian pula sebaliknya. 

Sedangkan Return on Equity (ROE)  merupakan rasio profitabilitas yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan 

menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi 

pemilik atau investor. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak 

keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang 

diinvestasikan. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya 

untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE 

yang dihasilkanpun kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Wiratma Santoso (2015) pada CV. 

Harmoni Mitra, menganalisis tentang Return On Asset, Return On Equity dan 

Economic Value Added dengan hasil penelitiannya menunjukan bahwa kinerja 

keuangan jika dinilai menggunakan metode ROA, ROE, dan EVA bernilai negatif 

maka mempengaruhi terhadap kinerja keuangan menjadi kurang baik.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rio Mey Permadi, Siti Ragil 

Handayani dan Topiwijono. pada PT. Astra Internasional, Tbk Periode 2008-

2012, menganalisis Return On Investment dan Residual Income. Dengan hasil 

penelitiannya manujukan bahwa kinerja keuangan PT. Astra Internasional Tbk 

menunjukan kondisi yang cukup baik jika dinilai menggunakan rasio tersebut, hal 

tersebut menunjukan bahwa perusahaan sudah mampu merealisasikan tingkat 

pengembalian yang diharapkan pemegang saham dan investor. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardayani, Dian Sri Wahyuni 

(2016) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan, menganalisis 

tentang Return On Asset, Current Ratio dan Debt Ratio dengan hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa kinerja perusahaan jika dihitung menggunakan metode return 

on asset, current ratio, dan debt ratio kurang baik. 

Kemudian Nuriyanna Rosmawati, Moch. Dzulkirom dan Devi Farah 

Azizah dalam penelitian pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis return on investment (ROI) dan residual income 

(RI) guna menilai kinerja keuangan perusahaan dengan pendekatan du pont 

system guna menilai kinerja keuangan perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, 
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Tbk yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014. Dengan hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa penilaian kinerja keuangan perusahaan tersebut sudah cukup 

baik. 

PT. Astra International, Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 1957 

dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, Perseroan 

mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perseroan didirikan 

dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957. Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti 

yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah perdagangan umum, 

perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan 

jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak, entitas asosiasi dan 

pengendalian bersama entitas meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda 

motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan 

dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan 

teknologi informasi. 

Tabel 1.1 : Pendapatan Bersih PT. Astra Internasional, Tbk. 

Periode 2012-2015  

Keterangan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Laba bersih 

(Dinyatakan 

dalam 

miliaran 

rupiah) 

22,742 22,297 22,125 15,613 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk. 
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Peneliti mencoba melakukan perhitungan laporan keuangan, Return on 

investment, dan Return on equity untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

dalam mengelola investasi dan mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. Melihat laporan keuangan PT. Astra Internasional Tbk. Selama empat 

tahun dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terjadi penurunan pendapatan bersih 

pada periode 2012–2015. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan yang 

sangat drastis pada laba bersih, hal tersebut diduga karena menurunnya penjualan 

di segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, serta agribisnis. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan tidak memperoleh laba yang maksimal dari tahun 

ke tahun sehingga membuat kondisi perusahaan tidak baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengambil judul “Analisis Laporan Keuangan dalam 

Mengukur Kemampuan Perusahaan Memperoleh Laba atas Investasi dan 

Laba atas Ekuitas pada PT. Astra Internasional Tbk.” 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat 

permasalahan pada PT. Astra Internasional Tbk. Yaitu menurunnya laba bersih 

terus menerus yang diduga karena menurunnya penjualan di segmen otomotif, alat 

berat dan pertambangan, serta agribisnis, sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada perusahaan hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan perusahaan tidak 

mampu melakukan pengembalian atas investasi modal yang telah digunakan 
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untuk menjalankan kegiatan operasi pada periode tersebut dan menghambat 

perkembangan perusahaan. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1.2.2.1.Bagaimana kondisi keuangan PT. Astra Internasional Tbk. periode 2012 – 

2015? 

1.2.2.2.Bagaimana kondisi kinerja keuangan PT. Astra Internasional Tbk. Jika 

dinilai menggunakan metode Return On Equity dan Return on equity 

periode 2012 – 2015? 

1.2.2.3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pada Return on 

investment dan Return on equity PT. Astra Internasional Tbk?  

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1.1.Untuk mengetahui kondisi keuangan PT. Astra Internasional Tbk. periode 

2012 – 2015. 

1.3.1.2.Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan PT. Astra Internasional Tbk. 

Jika dinilai menggunakan metode Return on investment dan Return on 

equity periode 2012 – 2015. 
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1.3.1.3.Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

perubahan pada Return on investment dan Return on equity PT. Astra 

Internasional Tbk.  

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat membantu berupa pemikiran, serta pengembangan keilmuan 

terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

1.3.2.2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan yang bersifat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.3.2.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan 

pengetahuan bagi peneliti tentang teori-teori mengenai return on investment, 

return on equity. Sehingga dapat dijadikan bekal jika terjun dalam dunia bisnis 

kelak. 

1.3.2.2.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang fositif 

dan berguna sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan. 

Dan juga menambah kontribusi ilmu tentang Return on investment dan return on 

equity.  
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1.3.2.2.3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi 

yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, selain itu di 

harapkan dapat memberikan sebuah informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi 

pembaca dalam pelaksanaan penelitian. 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data secara online di 

www.tcmi.co.id yang beralamatkan di Indonesia Capital Market Electronic 

Library Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 1
st 

Floor Jalan Jenderal 

udirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Rt.5/Rw.3, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190. 

1.4.2. Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti direncanakan 

kurang lebih enam bulan, terhitung dari bulan februari sampai bulan juli 2018. 

Selama kurun waktu tersebut penulis melakukan beberapa tahap penelitian mulai 

dari penjajakan di lapangan sampai pengujian akhir penelitian. 

 

http://www.tcmi.co.id/

