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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya

perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, perusahaan dituntut untuk dapat

lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan di dalam menghadapi

perkembangan perekonomian yang selalu berubah dengan cepat dan dinamis.

Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi

perusahaan untuk menilai kinerjanya. Pemahaman mengenai posisi keuangan bisa

menjadikan dasar untuk mengevaluasi apakah kondisi keuangan perusahaan

tersebut sehat atau tidak, mengingat sudah banyak isu permasalahan yang

menyebabkan perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena faktor keuangan

yang tidak sehat.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui

kinerja keuangan perusahaan yang disusun dalam setiap akhir periode yang berisi

tentang pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan ini

memberikan gambaran atas keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi

yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan

perubahan ekuitas pemegang saham, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

Secara sederhana suatu perusahaan dinilai efisien jika berdasarkan masukan

(input) tertentu mampu menghasilkan keluaran (output) yang lebih maksimal.
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Untuk menilai apakah perusahaan efisien atau tidak dibutuhkan suatu ukuran

tertentu. Ukuran yang umum digunakan adalah rasio berdasarkan data keuangan

seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Hasil analisis terhadap

rasio-rasio keuangan tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja keuangan perusahaan termasuk menilai efisiensinya.

PT. Jasa Marga Tbk merupakan perusahaan BUMN yang telah go public

dalam dekade terakhir yaitu pada tahun 2007. Perusahaan yang telah go public

akan memiliki dana lebih besar yang didapat dari penjualan sahamnya ke

masyarakat. Dengan adanya perubahan perusahaan menjadi perusahaan publik

maka diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan.

Dengan demikian perusahaan akan menerima keuntungan yang lebih besar. Oleh

karena itu penilaian kinerja keuangan perusahaan yang telah go public ini menjadi

fokus perhatian semua kalangan, baik dari para manajemen, pemerintah, maupun

investor yang sudah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Penulis mengangkat permasalahan mengenai kinerja keuangan PT. Jasa Marga

Tbk ini sebagai topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman

apakah terdapat peningkatan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah menjadi

perusahaan publik pada PT. Jasa Marga Tbk tersebut melalui analisis laporan

keuangan. Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public pada

penelitian ini dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan PT. Jasa Marga Tbk

sebelum dan sesudah go public. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio

likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas sebagai dasar untuk menilai
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kinerja keuangan yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri BUMN dengan

menggunakan lima rasio yang dominan.

Perdana (2010) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan

sebelum dan sesudah go public studi kasus pada PT. Surya Citra Medika Tbk.

Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, aktivitas, leverage, dan

profitabilitas. Penelitiannya menggunakan time series analysis. Penelitiannya

menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan PT. Surya Citra Medika

Tbk mengalami penurunan pasca go public apabila dibandingkan dengan periode

sebelum go public.

Abrian (2006) melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan finansial

perusahaan pada PT. Semen Padang tahun 1995-2004, yaitu pada masa sebelum

krisis dan pada saat krisis ekonomi. Penelitiannya menggunakan pendekatan studi

kasus. Alat analisis ini berpedoman pada indikator-indikator yang ada dalam SK

Menteri BUMN Nomor: KEP-100M-BUMN/2002. Penelitiannya menunjukkan

bahwa tingkat kesehatan finansial perusahaan selama sepuluh tahun terakhir dari

tahun 1995-2004 berada pada kondisi yang kurang sehat, kecuali pada tahun 1996

yang berada dalam kondisi sehat.

Terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut dengan

penelitian ini. Pertama dengan penelitian Perdana, penelitian ini menggunakan

objek penelitian yang berbeda yaitu pada PT. Jasa Marga Tbk dan penelitian ini

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

Sedangkan penelitian Perdana menggunakan PT. Surya Citra Medika Tbk sebagai

objek dan penelitiannya menggunakan time series analysis. Kedua dengan
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penelitian Abrian, penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda

yaitu pada PT. Jasa Marga Tbk dan penelitian ini menganalisis kinerja keuangan

sebelum dan sesudah go public. Sedangkan penelitian Abrian menggunakan PT.

Semen Padang sebagai objek dan penelitiannya menganalisis kinerja keuangan

sebelum masa krisis dan pada saat krisis ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas

analisis keuangan terutama dalam hal perkembangan tingkat kesehatan finansial

pada salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang industri jasa

penunjang konstruksi dan jalan tol dengan judul: “ANALISIS KINERJA

KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC

(Studi Kasus pada PT. Jasa Marga Tbk.)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana perbandingan kinerja keuangan

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebelum dan sesudah go public ditinjau dari aspek

keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002 dinilai dari tren dan skor”. Setelah permasalahan dirumuskan,

selanjutnya ditentukan batasan dalam penelitian dan tujuan yang jelas sehingga

pembahasan penelitian lebih fokus dan terarah.

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:
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1. Objek penelitian yang digunakan hanya terbatas pada PT. Jasa Marga Tbk.

Penulis memutuskan untuk fokus pada satu perusahaan agar bisa

menjelaskan secara rinci proses analisis laporan keuangan yang mengacu

pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002”.

Penulis memilih PT. Jasa Marga Tbk karena perusahaan ini merupakan

perusahaan BUMN yang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi

perekonomian negara Indonesia dalam memberikan pelayanan transportasi

yang nyaman bagi pengendara lalu lintas di Indonesia.

2. Periode data yang digunakan sebelum go public adalah periode 2004-2006

karena laporan keuangan perusahaan sebelum go public yang tersedia

adalah periode tersebut. Kemudian periode 2008-2010 merupakan periode

sesudah go public. Penggunaan tiga tahun sesudah go public untuk

membandingkan secara seimbang kinerja keuangannya dengan periode

sebelum go public. Data keuangan tahun 2007 yang merupakan periode

pada saat go public baru dilaksanakan tetap dipakai karena sebagai patokan

dari kedua perbandingan tersebut.

3. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang mengacu pada

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 yang

memiliki lima indikator dalam penentuan tingkat kesehatan finansial suatu

perusahaan jasa yaitu:

1. Return On Equty (ROE)

2. Return On Investment (ROI)

3. Rasio Kas/Cash Ratio (CAR)
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4. Rasio Lancar/Current Ratio (CR)

5. Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT.

Jasa Marga Tbk sebelum dan sesudah go public ditinjau dari aspek keuangan yang

mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

dinilai dari tren dan skor.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan

menyusun strategi manajemen bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas

kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi kesehatan

finansial perusahaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari periode

sebelum go public. Keputusan perusahaan untuk go public memberikan hasil

yang sangat baik dan perusahaan harus mampu mempertahankan kondisi

tersebut untuk kedepannya.

2. Bagi Pemilik Dana Investasi (Investor)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan

keputusan dalam menanamkan investasinya pada perusahaan yang
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bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi kesehatan

finansial perusahaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari periode

sebelum go public. Investor mempunyai gambaran dalam menanamkan

modalnya yang akan memberikan imbal hasil yang besar pula di masa

mendatang.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan sekaligus menerapkan

teori-teori yang diperoleh penulis di bangku kuliah kedalam suatu kerja atau

praktik yang sesungguhnya pada perusahaan yang diteliti khususnya dalam

mempraktikkan ilmu akuntansi yang diperoleh sehingga lebih mudah dalam

menganalisis laporan keuangan yang menjadi dasar untuk menilai kinerja

keuangan perusahaan.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan diharapkan

dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan

pengetahuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut yang berhubungan

dengan topik penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan

dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang

diperoleh dari perusahaan yaitu tentang kinerja keuangan, laporan

keuangan, tingkat kesehatan perusahaan, analisis laporan keuangan,

analisis rasio, go public, metode dan teknik analisis rasio, tinjauan

penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan berbagai metodologi penelitian meliputi pendekatan

penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan

metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan gambaran umum perusahaan dan hasil analisis data serta

pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian.


