
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin pesat, kebutuhan akan komunikasi dan 

teknologi dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi 

informasi atau internet akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, 

perusahaan, maupun pemerintah. Hadirnya internet menunjang efektifitas dan 

efisiensi kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam komunikasi, publikasi, 

serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. 

 Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan infromasi yang relevan, tepat 

waktu, akurat dan tepat. Menurut riset Asosiasi Penyelengara Jasa Indonesia 

Penggunaan Internet di Indonesia (APJII), penggunaan internet di Indonesia tahun 

2014 sebanyak 88,1 juta dan disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia 

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 sebesar 252,4  juta 

penduduk (www.apjii.or.id). Dengan demikian hampir setengah penduduk 

Indonesia sudah mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. 

Perusahaan merupakan badan yang didirikan oleh perseorangan atau 

lembaga dengan tujuan utama memperoleh keuntungan, sedangkan perusahaan 

efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawasan 

Pasar Modal (BAPEPAM) untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin 

emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain 

yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek 

http://www.apjii.or.id/


2 

 

berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara 

Republik Indonesia dan atau berbadan hukum atau perusahaan patungan yang 

sahamnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dan badan hukum Indonesia 

dan Warga Negara Asing atau badan hukum asing.  

Daftar nama perusahaan sub sektor perusahaan efek yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 10 perusahaan yaitu AKSI  (majapahit inti 

corpora tbk), HADE  (HD capital tbk), KREN  (kresna graha investama tbk), 

OCAP (Onix Capital tbk), PADI  (minna padi investama tbk), PANS  (panin 

sekuritas tbk), PEGE  (panca global securities tbk), RELI  (reliance securities 

tbk), TRIM  (Trimegah securities tbk) dan YULE  (yulie sekurindo tbk). 

Kesehatan keuangan pada sub sektor perusahaan efek perlu diketahui 

terlebih dahulu oleh para masyarakat/investor sebelum mereka akan menanam 

saham. Terdapat sebuah berita berisikan salah satu anggota dari Bursa Efek 

Indonesia pada sub sektor perusahaan efek yaitu Majapahit Inti Corpora (AKSI) 

akan dilelang oleh Direktur Utama BEI, berita dari antaranews.com pada 12 

Desember 2016, maka dari itu masyarakat/investor harus berhati-hati dalam 

memilih perusahaan sebelum menanam saham. Peneliti membantu 

masyarakat/investor untuk melihat kesehatan keuangan pada sub sektor 

perusahaan efek yang mudah dipahami, yaitu dengan melihat laporan keuangan 

pada sub sektor perusahaan efek. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi 

selama satu tahun buku yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan tersebut yang dimana 
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nantinya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan 

datang.  

Metode yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode/pendekatan 

rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dan rasio solvabilitas yang mengacu pada pengukuran 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, dengan kedua 

rasio tersebut dapat menentukan baik buruknya kesehatan keuangan perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengusulkan 

judul: “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Analisis 

Rasio Keuangan ( Studi Kasus : Sub sektor Perusahaan Efek yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan perhitungan analisis rasio keuangan dengan 

menggunakan metode rasio profitabilitas dan solvabilitas? 

2. Bagaimana menentukan tingkat kesehatan sub sektor perusahaan efek yang 

terdaftar di BEI berdasarkan rasio keuangan? 

3. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis website untuk 

menampilkan tingkat kesehatan pada sub sektor perusahaan efek 

menggunakan metode rasio profitabilitas dan solvabilitas? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu : 

1. Perhitungan hanya meliputi rasio profitabilitas ( Return on Asset (ROA) & 

Return on Equity (ROE) ) dan rasio solvabilitas ( Debt to Equity Ratio 

(DER) ) 

2. Sampel laporan keuangan diambil dari periode 2013-2015 untuk 10 sub 

sektor perusahaan efek. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis perhitungan rasio keuangan menggunakan 

metode rasio profitabilitas dan solvabilitas pada sub sektor perusahaan 

efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Membuat sebuah sistem informasi perhitungan rasio keuangan 

menggunakan metode rasio profitabilitas dan solvabilitas yang bertujuan 

untuk menampilkan tingkat kesehatan perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermaanfaat bagi : 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan 

ilmu pengetahuan tentang rasio profitabilitas dan solvabilitas untuk 

menilai kesehatan perusahaan. 
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2. Bagi Investor  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam membuat keputusan investasi. 

3. Bagi Pihak Perusahaan  

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menjadi bahan 

referensi dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan. 

4. Bagi Pembaca 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian- 

penelitian selanjutnya mengenai perhitungan analisis rasio keuangan untuk 

menilai tingkat kesehatan perusahan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelirian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk 

pembahasan dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan kerangka pemikiran, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan kerangka pengujian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis kelayakan, 

dan perancangan.. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan pembahasan hasil analisa, form aplikasi, pengujian 

aplikasi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan 

masalah dan juga saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


