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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fashion di Indonesia saat ini sangat kreatif sekali, tidak menutup 

kemungkinan pada fashion sepatu. Penjualan sepatu di Indonesia selalu 

mengalami  peningkatan penjualan produksi, produk sepatu juga tidak hanya di 

produksi dari Indonesia sendiri tetapi juga didatangkan dari produk luar. Menurut 

Wicaksono (2013), dalam artikelnya perusahaan di Indonesia pada tahun 1931 

tidak terlepas dari upaya para manajemen dan karyawan yang terus berekspansi 

dengan membuka toko, memperluas bisnis non-ritel, lebih agresif dalam kegiatan 

pemasaran. Sedangkan Tahun 2012, berhasil meningkatkan penjualan sebesar 

11% dari 678,5 miliar tahun 2011 menjadi Rp.751,4 miliyar pada tahun 2012. 

Laba bersih Bata pun meningkat sebesar 22% dari tahun sebelumnya Rp.56.615 

miliyar menjadi Rp.69.343 miliar.  

 Produk Sepatu merek Bata memposisikan produksinya menjadi produksi 

dengan harga yang ekonomis dan awet, meskipun pada jaman modern sekarang 

kondisi pasar kecenderungan mengarah ke arah lifestyle dan fashionable produk. 

Konsep awet yang menjadi positioning merek Bata berubah menjadi tradisional, 

ketinggalan jaman, hal ini dikarenakan sepatu merek bata tidak melakukan 

perubahan model sepatu yang sesuai permintaan dan tidak mengikuti model yang 

sedang berkembang, sehingga sepatu merek bata tertinggal di kelasnya, sepatu 

merek Bata memiliki beberapa pesaing merek sepatu lainnya yang produk 

Indonesia yaitu merek Eagle, Carvil, Kasogi dan dari produk luar yaitu Adidas, 

Reebook, Nike. Sepatu merek Bata ini memiliki saluran distribusi yang  luas atau 

mempunyai banyak outlet serta memiliki Kualitas tinggi. Berikut Gambar 1.1 

merupakan siklus tentang produksi dan penjualan sepatu PT Sepatu Bata Tbk.  
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Gambar 1.1 Siklus tentang produksi dan penjualan sepatu PT Sepatu Bata 

Tbk. 

Sumber : Annual Report PT Sepatu Bata Tbk 2016 

Gambar 1.1 menunjukkan produksi dan penjualan yang dialami pada PT 

Sepatu Bata Tbk setiap tahun. Tahun 2014 Sepatu Bata Tbk mampu 

memproduksi 4,6 Juta pasang dan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 

1,008 triliun. Tahun 2015 mengalami penurunan pada produksi yaitu hanya 

mampu memproduksi mencapai Rp 3,6 Juta pasang. Penjualan PT Sepatu Bata 

tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada 

tahun 2014, tahun 2015 berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 1,028 triliun. 

Tahun 2016 meningkat pada produksi mencapai Rp 4,6 juta pasang, dan berhasil 

membukukan penjualan pada PT. Sepatu Bata Tbk, sebesar Rp 999,8 milliar 

sedangkan Tahun 2017 memproduksi Rp 4,0 juta pasang dan berhasil 

membukukan penjualan sebesar Rp 974,5 milliar. Perusahaan akan menerapkan 

strategi untuk meningkatkan campuran produk dengan nilai tambah yang 

dihasilkan dari pabrik sendiri sehingga jumlah produksi akan meningkat dan akan 

mengurangi pembelian luar negeri. 

 Pada PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk merupakan produsen sepatu 

dengan merek Tomkins, salah satu perseroan yang bergerak di bidang industri alas 

kaki atau sepatu. Perseroan ini didirikan pertama kali pada tahun 1988 dengan 

nama PT. Bintang Kharisma Tbk berubah menjadi PT. Primarindo Asia 
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Infrastrucure Tbk. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (Tomkins) merupakan 

perusahaan yang memproduksi berbagai model sepatu untuk anak–anak sampai 

dewasa. Produksinya berupa produk jadi, maka perusahaan selalu berusaha agar 

hasil produksinya bisa sampai pada konsumen dalam keadaan baik. Pada Awal 

pendirian, perseroan memproduksi sepatu sports seluruhnya dengan tujuan ekspor. 

Namun pada tahun 2002 Reebook yang merupakan buyer utama perseroan 

melakukan relokasi usaha yang berakibatkaan terhentinya order. Kondisi saat ini 

tak terhindar atas usaha golongan manajemen dan pegawai yang selalu memulai 

peluasan dengan cara membuka toko maupun bisnis non-ritel, memperindah 

koleksi produksi dan makin semangat di dalam membuat penjualan produk Sepatu 

Bata dan Primarindo Asia Infrastructure. Berikut Gambar 1.2 merupakan siklus 

produksi dan penjualan. 

 
Gambar 1.2 Siklus produksi dan penjualan PT Primarindo Asia 

Infrastructure Tbk. 

Sumber : Annual Report PT Primarindo Asia Infrastrukture 2016 

Pada Gambar 1.2 di atas menunjukkan produksi dan penjualan yang dialami PT 

Primarindo Asia Infrastructure setiap tahun . Tahun 2014 Primarindo Asia mampu 

memproduksi Rp 1.851.860 dan berhasil mencatat penjualan sebesar Rp 286,69 

milliar. Tahun 2015 mengalami penurunan produksi sebesar hanya memproduksi 

Rp 1.158.394 sedangkan penjualan di tahun 2015 sebesar Rp 222,36 milliar. 

Tahun 2016 mengalami penurunan pada produksi yaitu Rp 958,393 dan berhasil 

mencatat penjualan yaitu Rp 172,11 milliar. Tahun 2017 memproduksi Rp 
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728,310 dan mencatat penjualan yaitu Rp 153,71 milliar. Pada Gambar 1.1 dan 

Gambar 1.2 mengalami perbandingan yang sangat berbeda dalam produksi dan 

penjualan, PT Sepatu Bata Tbk dengan PT Primarindo Asia Infrastructure 

mengalami siklus naik dan turun setiap tahunnya.  

 Pada peningkatan di dalam perusahaan harus bisa memenangkan 

persaingan dengan cara menampilkan setiap produk yang berkembang dan sesuai 

dengan selera konsumen. Persaingan yang semakin kompetitif dan untuk 

memenangkan persaingan pengusaha dituntut untuk menciptakan produk dan 

layanannya yang dapat memuaskan pelanggan, disamping untuk memuaskan 

pelanggan di jaman yang semakin maju ini perlu adanya kemampuan untuk 

membahas dan menguraikan tentang  financial.  Dunia bisnis sekarang mengalami 

perubahan yang cepat dan munculnya kompetitor kompetitor baru diamaman jika 

perushaan tidak terus berkembang maka akan mengalami kekalahan dalam hal 

persaingan, perusahaan akan terus mencari komposisi yang pas agar produk yang 

diluncurkan dapat dilirik dan diminati oleh pasar. Terlepas dari menarik minat 

pasar dan meningkatkan produktivitas perusahaan juga harus pintar pintar untuk 

mengatur keuangan perushaan agar tidak salah dalam mengambil langkah dalam 

hal pengambilan kebijakan. Maka manajer dituntut untuk meriset segala sumber 

infomasi untuk menentukan kebijakan kebijakan yang dimulai dari sekarang 

untuk menentukan arah kemana perusahaan akan berpijak kedepan. Di dalam 

menguraikan laporan keuangan tentu sangat berhati hati dalam memilih dan 

mengevaluasi informasi, tetapi bagi prinsipnya nyaris seluruh industri 

menghadapi persoalan sama saja ialah dengan cara apa sumber daya yang 

didapatkan secara praktis untuk memperoleh keinginan industri ialah mencapai 

keuntungan yang optimal guna menjaga eksistensi di dalam industrial. 

 Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Suhendro 

(2017) merupakan laporan yang memberikan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut Husnan dan pudjiastuti dalam Orniati (2009) Alat ukur kinerja 

perusahaan dipakai oleh pihak manajemen sebagai acuan untuk mengambil 
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keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan unit-unit terkait di 

lingkungan organisasi perusahaan.  

Menilai kondisi perusahaan ada beberapa cara dengan menggunakan 

analisis kinerja keuangan, namun penulis menggunakan analisis rasio aktivitas, 

rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas, rasio pada perusahaan, 

maka dari kelima rasio tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

keuangan PT. Sepatu Bata Tbk, dimana rasio aktivitas dapat mengukur tingkat 

efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan, rasio profitabilitas mengukur 

tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah 

keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, rasio likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo, rasio solvabilitas menunjukkan bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya baik jangka pendek dan 

panjang ketika perusahaan dibubarkan, dan rasio pasar merupakan ukuran untuk 

manentukan bagaimana pasar memberi nilai serta harga pada saham perusahaan.  

Peneliti memilih periode pengamatan selama empat tahun yaitu di tahun 

2014 – 2017. Di Indonesia pada tahun 2014 sendiri menjadi tahun politik di 

indonesia dimana berlangsung pemilihan presiden dimana fenomena pemilihan 

umum ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi indonesia, Seringnya jika 

terjadi fenomena politik seperti pemilihan umum di suatu negara maka akan 

mempengaruhi kesetabilan perekonomian suatu negara. Karna berlangsungnya 

pemilihan umum akan menimbulkan tindakan propokatif seperti demo, 

kericuhan, perselisihan dimana hal hal tersebut akan menimbulkan 

ketidakstabilan dan mempengaruhi berbagai aspek baik keamanan dan 

kepercayaan, diaman hal ini akan mempengaruhi niat investor baik lokal maupun 

asing untuk berinvestasi di indonesia. Dimana pada saat 2014 pasti akan adanya 

perubahan dilihat dari sisi produktivitas ataupun investasi dari para investor dan 

seiring itu di tahun 2014 hingga tahun 2016 perekonomian global sedang 

mengalmi penurunan, dimana tingkat penurunan ekonomi global turun dari tahun 

ke tahun, dan mengalami pembaikan di penghujung tahun 2016 dan mengalami 

pembalikan arah atau peningkatan di tahun 2017. Disini peniliti memilih periode 
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2014 – 2017 karna ingin mengetahui apakah terlepas dari situasi politik dan 

penurunan ekonomi global terdapat berbedaan yang signifikan atau tidak. 

Dari latar belakang diatas telah dipaparkan maka penulis bermaksud 

mengambil topik skripsi berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN PT SEPATU BATA TBK DAN PT PRIMARINDO ASIA 

INFRASTRUCTURE YANG TERCATAT DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis menemukan beberapa 

masalah untuk dirumuskan yaitu : “Bagaimana kinerja keuangan pada PT Sepatu 

Bata dan PT Primarindo Asia Infrastrukture dalam empat tahun terakhir ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata dan PT Primarindo 

Asia Infrastructure yang memberikan nilai tambah ekonomis bagi investor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Memberikan investor informasi dalam kinerja keuangan pada perusahan 

sepatu. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan pada manajemen PT. Sepatu Bata dan PT. 

Primarindo Asia Infrastructure untuk meningkatkan dalam kinerja 

keuangan. 

3. Bagi Peneliti 

Dalam Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai proses 

pembelajaran tentang teori dan praktek yang sebenarnya. 

`                                                         


