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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat, khususnya para pengusaha telah di kejutkan 

dengan adanya krisis global yang melanda dunia. Walaupun pemerintah telah 

mengatakan untuk tidak terlalu khawatir tentang terjadinya krisis global yang 

sedang terjadi, tetapi tidak dapat dipungkiri indonesia menjadi salah satu dari 

sekian banyak negara yang terkena imbasnya. Sebagai akibatnya 

perkembangan perekonomian indonesia mengalami gejolak. Hal ini 

menyebabkan persaingan antar perusahaan menjadi salah satu faktor 

pendorong agar perusahaan dapat lebih berusaha untuk bertahan dan 

memperluas usahanya. Untuk dapat bersaing, tentu saja dipengaruhi oleh hal-

hal penting yang sangat besar nilainya.  

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba 

dan return yang tinggi, namun dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan 

sering dihadapkan hambatan yang membuat perusahaan tidak berjalan dengan 

baik. Salah satu faktor penyebab kegagalan suatu perusahaan adalah faktor 

kesalahan membuat keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan sehingga 

kegiatan operasional perusahaan terganggu.  
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Banyak informasi yang relevan yang disajikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka 

diperlukan strategi dan perencanaan yang matang dari pihak manajemen. 

Dalam pelaksanaan kegiatanya perlu adanya evaluasi kinerja keuangan 

melalui suatu analisis. Dengan adanya analisis kinerja keuangan akan dapat 

dievaluasi kondisi perusahaan saat ini, menilai prestasi perusahaan dan dapat 

meramalkan posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang untuk 

dapat mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki perusahaan agar menjadi 

lebih baik. 

Kinerja perusahaan mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai 

oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat bertahan dalam 

krisis global yang sedang melanda dunia pada saat ini,  maka kinerja 

perusahaan harus baik. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan 

maka harus dinilai kinerjanya dan untuk menilai kinerja perusahaan dapat 

menggunakan analisa laporan keuangan. Laporan  keuangan yang lengkap 

terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Adanya analisis laporan keuangan selain dapat menilai kinerja 

keuangan perusahaan, aspek penting dapat memberikan gambaran mengenai 

kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya gambaran 

mengenai kondisi kesehatan keuangan tersebut, maka pihak manajemen dan 

para investor dapat mengetahui baik atau tidaknya kondisi kesehatan suatu 

perusahaan. 



3 
 

 
 

Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai 

kondisi keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisa 

neraca akan dapat diketahui atau diperoleh gambaran posisi keuangan 

perusahaan, sedangkan analisa terhadap laba rugi akan memberikan gambaran 

tentang hasil dan perkembangan perusahaan.  

Dipilihnya industri rokok sebagian obyek dalam penelitian ini 

dikarenakan industri rokok adalah satu-satunya kekuatan ekonomi sektor riil 

masyarakat Indonesia dan sekaligus telah teruji dalam menghadapi krisis 

ekonomi moneter 1998. Dalam situasi krisis ekonomi global saat ini pun, 

struktur industri ini tetap mampu bertahan, bahkan lebih jauh sanggup 

memberi sumbangan signifikan dalam penerimaan negara melalui pajak atau 

instrument cukai. Dalam majalah tempo yang terbit tahun 2008, Rokok 

merupakan barang konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan 

sekitar 177 juta orang dari 270 juta jumlah penduduk indonesia adalah 

penghisap rokok dimana jumlah batang rokok yang terjual di tahun 2008 

mencapai sekitar 199 miliar batang. Sehingga industri rokok memiliki potensi 

yang sangat besar untuk berkembang. Negara Indonesia yang sebagian besar 

pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor dan industri rokok, dimana 

industri rokok merupakan salah satu penyumbang dalam pendapatan pajak 

negara. Tahun 2006 penerimaan cukai yang berasal dari industri rokok 

tercatat sebanyak Rp.52 triliun. Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja 
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secara langsung pada tahun 2008, Industri rokok ditaksir menyerap tenaga 

kerja sebanyak lebih 6,1 juta orang.  

Penjualan yang cenderung meningkat dari tahun 2001 sampai 2008 di 

beberapa perusahaan memberikan gambaran bahwa industri rokok di 

indonesia berkembang dengan baik. Peningkatan yang baik ini merupakan 

gambaran bahwa industri rokok memiliki prospek sebagai tempat bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini yang dilihat oleh investor 

yang ingin menginvestasikan modal yang dimilikinya, industri rokok yang 

terus berkembang. 

Dibalik Penjualan yang terus meningkat ternyata keberadaan industri 

rokok di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi industri rokok menjadi 

salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah karena pajak perusahaan 

rokok diakui mempunyai peranan penting dalam pendapatan negara, selain 

sebagai motor penggerak ekonomi yang juga menyerap banyak tenaga kerja. 

Di sisi lain adanya kampanye anti rokok karena alasan kesehatan, rokok 

merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan, sehingga rokok dapat 

menurunkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peningkatan jumlah 

usia perokok di Indonesia didominasi oleh kaum muda. Generasi penerus 

bangsa ini menjadi pencandu rokok, menghabiskan uang yang seharusnya 

digunakan untuk membeli makanan bergizi, pendidikan dan kesehatan, justru 

habis untuk membakar batang demi batang rokok dan tidak peduli akan 

kesehatan. Padahal banyak penyakit yang dipicu langsung akibat aktivitas 

merokok antara lain, penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, kanker 
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mulut, osteoporosis ( rapuh tulang ), dan katarak. Pada tahun 2008, Who 

Health Organization ( WHO ) menetapkan Indonesia memiliki peringkat 

ketiga dunia setelah Cina dan India dalam mengkonsumsi tembakau.  

Selain masalah kesehatan yang akan dialami bagi seorang perokok 

aktif,  kenaikan cukai juga masalah bagi industri ini pasalnya pemerintah 

menetapkan menaikan cukai rata – rata sebesar 15%. Penetapan cukai rokok 

yang tinggi dapat menyebabkan perokok mengurangi kebiasaan merokok atau 

bahkan menghilang sama sekali. Jika perokok mengeluarkan biaya terus 

menerus dengan biaya yang mahal dapat dilihat dimasa yang akan datang 

keuangan akan semakin menipis sehingga terjadi penurunan mengkonsumsi 

rokok. Penurunan konsumsi rokok berdampak langsung pada turunnya 

jumlah pekerja industri rokok dan petani tembakau yang berarti naiknya 

jumlah  pengangguran, ditambah dengan turunnya pendapatan pemerintah. 

Pemerintah Indonesia tidak benar–benar serius menanggulangi 

masalah rokok juga terlihat dalam Road Map industri rokok tahun 2007 

hingga 2020 yang terbagi dalam tiga fase yang tidak benar. Pemerintah telah 

menetapkan Fase pertama  pada tahun 2007-2010 yang fokus pada tenaga 

kerja. Fase kedua pada tahun 2010-2015 dengan arah prioritas pada 

pendapatan pemerintah. Fase kertiga pada tahun 2015-2020, pemerintah akan 

memprioritaskan kesehatan dengan penurunan kadar nikotin. Pemerintah 

melalui fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya 

menjadi tempat pengubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi sehat.  
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Namun dilihat dari fenomena yang ada, Pemerintah lebih tertarik 

untuk meningkatkan kualitas ekonomi terlebih dahulu dari pada kesehatan 

masyarakat. Adapun perusahaan yang termasuk dalam industri rokok yaitu 

PT. Gudang Garam Tbk, memberikan kontribusi pajak kepada negara tahun 

2006 sebesar Rp. 593.935.000.000, tahun 2007 sebesar Rp. 758.892.000.000, 

tahun 2008 sebesar Rp. 775.852.000.000, tahun 2009 sebesar Rp. 

1.342.312.000.000, dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.416.507.000.000, PT. Hm  

Sampoerna Tbk, memberikan kontribusi pajak kepada negara tahun 2006 

sebesar Rp. 1.787.404.000.000, tahun 2007 sebesar Rp. 1.712.231.000.000, 

tahun 2008 sebesar Rp. 1.900.169.000.000, tahun 2009 sebesar Rp. 

2.124.156.000.000, dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.325.481.000.000. dan PT. 

Bentoel International Investama Tbk, memberikan kontribusi pajak kepada 

negara tahun 2006 sebesar Rp. 34.028.346.610, tahun 2007 sebesar Rp. 

38.167.204.324, tahun 2008 sebesar Rp. 5.039.304.547, tahun 2009 sebesar 

Rp. 2.431.000.000, dan tahun 2010 sebesar Rp. 9.052.000.000. 

 Dari uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

yang akan disusun dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul : “ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI ROKOK BERDASARKAN 

LAPORAN  KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA SERTA 

KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DARI 

SEKTOR PAJAK”.  
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

a. Dibalik Penjualan yang terus meningkat ternyata keberadaan industri 

rokok di Indonesia memang dilematis. Disatu sisi industri rokok 

menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah karena pajak 

perusahaan rokok diakui mempunyai peranan penting dalam 

pendapatan negara, Disisi lain adanya kampanye anti rokok karena 

alasan kesehatan, karena rokok dapat menurunkan derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia. 

b. Pemerintah menetapkan menaikan cukai rata – rata sebesar 15%. 

Penetapan cukai rokok yang tinggi dapat menyebabkan perokok 

mengurangi kebiasaan merokok atau bahkan menghilang sama sekali. 

Jika perokok mengeluarkan biaya terus menerus dengan biaya yang 

mahal dapat dilihat dimasa yang akan datang keuangan akan semakin 

menipis sehingga terjadi penurunan mengkonsumsi rokok. Penurunan 

konsumsi rokok berdampak langsung pada turunnya jumlah pekerja 

industri rokok dan petani tembakau yang berarti naiknya jumlah  

pengangguran, ditambah dengan turunnya pendapatan pemerintah. 

 

 

 

 



8 
 

 
 

2. Pembatasan Masalah 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah agar 

penulisan skripsi tidak terlalu meluas. Maka penelitian ini membatasi masalah 

sebagai berikut : 

a. Penulis meneliti berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit, yang 

hanya pada Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Laba Rugi. 

b. Penulis dalam mengukur kinerja keuangan industri rokok menggunakan 

analisis rasio yaitu, rasio likuiditas ( rasio lancar, rasio cepat), rasio 

solvabilitas (rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap 

ekuitas ), rasio profitabilitas ( margin laba kotor, margin laba bersih, 

ROE dan ROA), rasio aktivitas ( rasio perputaran persediaan dan rasio 

perputaran aktiva. 

c. Penelitian hanya dilakukan terhadap industri rokok yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010. 
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C.  Perumusan Masalah Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini masalah yang ingin dibahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan industri rokok di Bursa Efek Indonesia 

bila dilihat dari perhitungan analisis rasio keuangan ( rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio akivitas ) untuk tahun 

2006-2010 ? 

2. Manakah diantara perusahaan HM.Sampoerna Tbk, Bentoel 

International Investama Tbk dan Gudang Garam Tbk, yang  kontribusi 

pajak paling besar terhadap pendapatan negara dimasa lalu, bila dilihat 

dari kinerja laporan keuangannya ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan industri rokok di 

Bursa Efek Indonesia yang dilihat dari hasil perhitungan analisis rasio 

keuangan. 

2. Untuk mengetahui manakah diantara perusahaan HM.Sampoerna Tbk, 

Bentoel International Investama Tbk dan Gudang Garam Tbk, yang 

kontribusi pajak paling besar terhadap pendapatan negara di masa lalu, 

bila dilihat dari kinerja laporan keuangannya. 

 



10 
 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang 

bermanfaat, yaitu dengan mempelajari sistem dan aktivitas perusahaan 

sehingga dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh. 

2. Bagi Perusahaan  

Penulis mengharapkan agar data dan informasi yang di peroleh dan 

dikumpulkan dalam skripsi ini, dapat menjadi masukan dalam 

meneruskan kebijakan dan tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan 

dengan analisis laporan keuangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi 

peneliti yang berminat dalam bidang yang serupa. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat mengenai 

penulisan skripsi, penulis membagi penulisan menjadi enam bab, dimana 

tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi dari skripsi dengan jelas dan mengetahui 

maksud dari penulis. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan, identifikasi dan pembatasan masalah, 

perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang membatasi mengenai 

pengetian-pengertian yang berkaitan dengan pembahasan 

dan kerangka pikir. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi uraian tempat, waktu penelitian, jenis 

dan sumber data serta metode pengumpulan data, metode 

analisis data serta definisi operasional variabel. 

BAB IV   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, kegiatan usaha 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan usaha dari 

perusahaan. 
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BAB V   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas mengenai kinerja keuangan 

perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil 

dari analisa dan pembahasan penelitian pada bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat bagi 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




