
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini sangat memudahkan investor yang memiliki 

kelebihan dana guna melakukan investasi, dengan cara investasi melalui pasar 

modal. Pasar modal sendiri yaitu, tempat untuk perusahaan mengumpulkan modal 

dengan cara menawarkan saham terhadap masyarakat/public. Investasi ini 

memiliki daya tarik sendiri untuk para investor karena,  menghasilkan keuntungan 

investasi saham perusahaan yang sudah Go Public. Bagi perusahaan Go Public 

penjualan saham terhadap investor merupakan cara untuk mendapatkan modal 

dari luar perusahaan guna melakukan kegiatan operasional. Perusahan yang telah 

bergabung harus mampu meningkatkan nilai perusahaannya, karena nilai 

perusahaan yang tinggi menggambarkan peluang yang besar. (Mardhiyah, 2020). 

Pasar modal memiliki tujuan dan peran yang besar untuk perekonomian 

suatu negara. Investasi dalam saham dilihat dari naik turunnya harga saham di 

bursa efek Indonesia (BEI), maka dari itu dalam melakukan investasi dalam 

bentuk saham investor harus melakukan analisis terhadap faktor kondisi yang 

memengaruhi perusahaan. Harga saham sendiri mencerminkan nilai saham 

terhadap public, harga saham yang tinggi memberikan keuntungan modal dan 

citra yang lebih baik sehingga mempermudah manajemen mendapatkan dana dari 

luar perusahaan.Investasi di pasar modal ini selalu menjadi faktor pokok untuk 

dijadikan landasan investor dalam membuat keputusan investasi saham, untuk 

mengukur dan menganalisa suatu perusahaan diperlukan alat ukur yang utama 

yaitu laporan keuangan perusahaan.(Sataloff et al., 2018) . 
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Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting 

dalam penilaian kemajuan perusahaan atau digunakan untuk persentase 

keuntungan yang dicapai pada beberapa periode. Laporan ini digunakan untuk 

memberi informasi mengenai posisi-posisi keuangan kinerja dan arus kas pada 

periode tertentu. Laporan keuangan agar mudah dipahami dilakukan lah analisis 

terlebih dahulu dengan menganalisis laporan keuangan. Menurut (Kasmir, 2017b, 

p. 6). 

Analisis laporan keuangan merupakan proses penelitian laporan kedalam 

unsur-unsur dan memahami dengan tujuan untuk memperoleh pengertian serta 

pemahaman baik atas laporan keuangan itu sendiri, dengan adanya analisis ini 

manajemen pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan 

menilai kinerja manajemen sekarang.(Ayuningtias, 2019)  

Kinerja Keuangan merupakan kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

telah dianalisis sebelumnya, sehingga dapat dikatakan baik buruknya keadaan 

keuangan perusahaan. Kinerja ini mencerminkan tingkat kerja dalam periode 

tertentu sehingga kinerja ini mengukur pendapatan dan pengaitan biaya yang 

menghasilkan laba unggul dibandingkan arus kas guna mengavaluasi kinerja 

perusahaan. Kunci dari keberhasilan perusahaan dapat dikatakan mempunyai 

kinerja laba yang  baik apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja yang telah 

ditetapkan. Laba yang didapat perusahaan untuk tahun yang akan datang tidak 

dapat dipastikan, maka perlu adanya prediksi laba, daya tarik investor terletak 

pada rasio profibilitas.(Suhendro, 2017). 

Mengukur laba (profit) dilakukan dengan rasio profibilitas, dengan rasio 

ini perusahaan dapat menganalisis bagaimana perkembangan perusahaan dari 
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tahun ketahun, karena laba yang tinggi belum tentu menunjukan profibilitas yang 

tinggi, akan tetapi profibilitas yang tinngi sudah pasti menentukan laba yang 

dihasilkan pun tinggi. Profibilitas merupakan hasil yang dicapai oleh suatu 

perusahaan dalam suatu periode tertentu contohnya pada tingkat penjualan, asset 

dan modal saham tertentu. Rasio ini berkaitan erat dengan kemampuan dan 

efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilan keuntungan. Penilaian rasio 

profibilitas yaitu laporan laba rugi dan neraca (laporan posisi keuangan) yang 

bertujuan untuk mengukur perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam 

hubungannya dengan pendapatan, assets, maupun modal sendiri. Jadi hasil dari 

rasio profibilitas dijadikan tolak ukur atau gambaran tentang efektivitas kineja 

manajemen dilihat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.(Ayuningtias, 

2019). 

Perhitungan profibilitas dapat diukur dari beberapa aspek yaitu Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Return on 

Asset (ROA) merupakan keahlian perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakannya. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio 

perbandingan antara keuntungan yang dilakukan setelah pajak dengan penjualan, 

sehingga perhitungan rasio dapat diketahui keuntungan per Rupiah penjualan. 

Return on Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dari laba bersih 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri. Rasio ini menunjukan 

produktivitas dari dana-dana pemelik perusahaan didalam perusahaan sendiri, 

semakin tinggi rasio akan semakin kuat atau baik posisi modal pemilik 

perusahaan.(Mardhiyah, 2020). 
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Kinerja suatu perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio 

keuangan selama periode tertentu. Seringkali kinerja perusahaan terlihat baik dan 

meningkat dari satu sisi namun ternyata dari sisi lainnya tidak mengalami 

peningkatan dan bahkan mengalami penurunan. Biasanya perusahaan 

menggunakan perbandingan rasio dengan sistem perhitungan Rasio Profibilitas 

atau dengan Ecconomic Value Added (EVA). Rasio ini memberikan ukuran yang 

lebih baik atas profibilitas perusahaan karena menjukan efektivitas manajemen 

dalam menggunkan aktiva dalam memperoleh pendapatan dan perusahaan . 

 Metode Eva dalam konsepnya memperhitungkan adanya biaya modal 

yang timbul dari investasi yang dilakukan perusahaan, baik modal atas hutang 

maupun biaya modal atas ekuitas memungkinkan lebih akurat dalam mengukur 

kinerja dan menghitung nilai tambah (value added) yang diciptakan perusahaan. 

Sulitnya menentukan biaya modal yang sangat akurat khususnya biaya modal 

sendiri. Secara praktis penerapan EVA masih sulit karena proses perhitungannya 

memerlukan estimasi atas biaya modal dan estiminasi terutama untuk perusahaan 

yang belum Go Public sulit untuk dilakukan. Analisis EVA hanya mengukur 

faktor kuantitatifnya saja, tetapi untuk mengukur kinerja perusahaan secara 

maksimal harus diukur berdasarkan faktor dari kuantitatif (angka) dan kualitatif 

(kata) (Saputri, 2020). 

Tujuan utama dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui keadaan saham serta 

keuangan perusahaan dengan menggunkan metode rasio profibilitas dengan 

adanya metode ini menujukan apakah perkembangan saham naik atau turun dalam 

beberapa periode tertentu pada perusahaan yang telah terdaftar pada website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bahan 
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patokan bagi pihak interrnal maupun eksternal guna dalam proses pengambilan 

keputusan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana merancangan Aplikasi Analisis Rasio Profibilitas ini guna 

untuk mengukur kinerja keuangan dalam perusahaan berdasarkan kategori 

sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang? 

2.  Bagaimana mengetahui naik atau turunnya kinerja perusahaan dengan 

menggunakan metode rasio profibilitas dalam beberapa periode 

berdasarkan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan Sangat kurang? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini yaitu : 

1. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja laporan keuangan 

perusahaan adalah data sekunder laporan keuangan yang didapat dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) selama periode 2017-2020. 

2. Data laporan keuangan adalah 10 perusahaan pertambangan yang terdiri 

dari : 

a. 4 (empat) perusahaan batu bara yaitu, Adaro Energy Tbk, Bukit Asam 

Tbk, Golden Energy Mines Tbk, Indo Tambangraya Megah Tbk. 

b. 3 (tiga) perusahaan logam & mineral yaitu, Aneka Tambang Tbk, PT 

Timah Tbk, Vale Indonesia Tbk. 

c. 3 (tiga) perusahaan minyak mentah & gas bumi yaitu, Elnusa Tbk, Mitra 

Investindo Tbk, Apexindo Tbk. 
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3. Jenis rasio yang digunakan yaitu rasio profitabilitas meliputi Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM),Return on Asset (ROA), dan 

Return on Equity (ROE).  

4. Pembuatan program berbasis web, menggunakan bahasa pemograman 

PHP dan menggunakan database MySQL. 

5. Pengguna sistem hanya berlaku atau dapat digunakan oleh admin dan 

calon investor. 

1.4 Tujuan Penulisan Akhir Studi 

Tujuan penulisan laporan akhir studi ini yaitu : 

1.  Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisa rasio 

profitabilitas  guna mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan Sangat kurang. 

2. Mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan baik naik atau turunnya 

keuangan sesuai periode berjalan berdasarkan kategori sangat baik, baik, 

cukup, kurang dan sangat kurang. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Membantu pihak eksternal untuk menilai kinerja sebuah perusahaan 

sebelum melakukan investasi atau akan mempertahankan investasinya. 

2. Mengetahui besar tingkatan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Membantu pihak internal perusahaan dalam menilai kinerja laporan 

keuangan sebagai proses pengambilan keputusan. 
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1.6 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III Analisis dan Perancangan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan 

analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan 

sistem yang dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penulisan. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam 

bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan 

dengan tugas akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


