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1.1 Latar Belakang Masalah
Di dalam suatu perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaannya dalam
kondisi baik maupun tidak dapat dilihat dari kinerja suatu manajemen dalam
perusahaannya. Suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan
dalam perusahaannya, dapat menggunakan analisis laporan keuangan. Suatu
perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang diberikan kepada pemilik
perusahaan, pemerintahan, kreditor dan pihak manajemen sendiri dengan
melakukan pengolahan data bertujuan untuk melihat apakah kinerja perusahaan
telah memenuhi standar atau tidak
Di dalam suatu laporan keuangan terdiri laporan posisi keuangan, laporan labarugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan
satu informasi yang digunakan untuk menilai bagaimana perkembangan dalam suatu
perusahaan dan dapat juga digunakan untuk menilai kondisi yang telah dicapai oleh
perusahaan pada masa lampau, sekarang dan pada masa yang akan datang.
Informasi dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan
maupun para kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusankeputusan. Untuk menilai tingkat maupun kondisi keuangan suatu perusahaan dapat
dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan menggunakan analisis

1

rasio keuangan. Dalam menganalisis rasio keuangan dibutuhkan laporan keuangan
sedikitnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan berjalannya perusahaan.
Analisis rasio digunakan untuk melihat kondisi maupun perkembangan
perusahaan dalam kondisi baik maupun sebaliknya. Terdapat beberapa analisis rasio
keuangan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Rasio
likuiditas adalah analisa dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
memenuhi semua jangka pendeknya yang jatuh tempo. Sedangkan rasio solvabilitas,
digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban
perusahaan dengan jaminan harta yang dimilikinya. Analisis aktivitas, analisis ini
digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunkan aktiva yang
dimilikinya. Analisis Profabilitas, analisis yang menunjukkan seberapa jauh
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya.
Dengan mengetahui analisis likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas
dalam suatu perusahaan, sehingga dapat mengetahui keadaan perusahaan yang
sesungguhnya sehingga dapat mengukur tingkat kinerja keuangan dalam
perusahaan. Perusahaan food and beverage dipilih sebagai objek penelitian karena
mempunyai peran penting bagi kebutuhan masyarakat. Begitu banyak minat
kebutuhan konsumen, semakin besar juga persaingan dalam usaha ini. Perusahaan
food and beverage merupakan perusahaan yang lebih stabil dan tidak mudah
terpengaruh pada musim atau perubahan kondisi perekonomian. Dalam keadaaan
apapun semua orang pasti akan tetap mengkonsumsi makanan dan minuman yang
diperlukan sebagai kebutuhan dasar sehingga di perkirakan perusahaan memiliki
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kinerja yang cukup baik, saham-sahamnya stabil dan penjualan terus meningkat dari
tahun ke tahun,. Hal ini membuat investor tertarik untuk menanamkan modal pada
perusahaan, yang akhirnya berdampak pula pada kinerja perusahaan agar lebih baik.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan
perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015
dilihat dari rasio likuiditas. rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio
aktivitas. Setelah melakukan analisis kemudian member scoring dan dirangking
untuk meilhat perusahaan mana yang baik. Perusahaan-perusahaan yang Go Public
di BEI akan terus mempertahankan supaya kinerja keuangan

persusahaannya

selalu terbaik.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka topik penelitian ini adalah
“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada
Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2012-2015”
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1.2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan
adalah :
1. Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan Food and Baverage yang
terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015 ditinjau
dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitablitas, dan rasio
aktivitas ?
2. Perusahaan mana yang terbaik ditinjau dari rasio keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan food and beverage
dalam periode 2012-2015 yang dianalisis menggunakan rasio
keuangan yaitu : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitablitas,
dan rasio aktivitas.
2. Untuk mengetahui perusahaan mana yang kinerja keuangannya
terbaik dari perusahaan food and beverage pada tahun 2012-2015.
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1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat bagi investor
Penelitian tersebut dilakukan supaya dapat membuat investor tertarik
untuk melakukan investasi pada perusahaan Food and Baverage.
2. Manfaat bagi Akademis
Penelitian ini dapat memberikan bantuan dalam ilmu pengetahuan
ekonomi terkhususnya dalam bidang manajemen keuangan dan bagi
peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian tentang mengukur
kinerja keuangan suatu perusahaan yang dianalisi dengan mengunakan
Analisis rasio (Rasio Likuditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan
aktivitas).
3. Manfaat Bagi Emiten, berguna untuk memberikan masukan atau
pendapat kepada para emiten untuk mengevaluasi kinerja keuangan
perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan dan
untuk melihat nilai saham pada perusahaan food and baverage selama
periode 2012-205.
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