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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebagai masyarakat ekonomi, akhir-akhir ini kita mengetahui terdapat 

banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di 

mana hal ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar perusahaan-

perusahaan tersebut. Aktifitas persaingan antar perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pasar Modal. Pasar 

Modal sendiri bermanfaat membuka peluang yang sangat luas bagi 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalamnya untuk memenuhi 

kebutuhan modal baik modal jangka panjang maupun modal jangka pendek. 

Dimana kebutuhan modal tersebut dipenuhi dari pihak luar perusahaan yang 

sering disebut dengan dana dari investor. Selain itu, pasar modal juga 

berperan sebagai sarana tidak langsung pengukuran kualitas manajemen suatu 

perusahaan. 

Pasar modal juga bermanfaat bagi investor untuk memperoleh 

keuntungan investasi dari saham-saham perusahaan yang menjadi sasaran 

investasi para investor. Investasi memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan 

utama investor dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan yaitu untuk 

mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) baik berupa 

pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 

terhadap harga belinya (capital gain). 
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Investasi dikatakan sebagai suatu kegiatan penundaan konsumsi masa 

sekarang untuk digunakan pada kegiatan produksi yang efisien selama 

periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2007:5). Aktivitas investasi merupakan 

aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam risiko dan ketidakpastian 

yang sering kali sulit diprediksikan oleh para investor. Untuk mengurangi 

kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor 

memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi yang diperoleh dari 

kinerja perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti kondisi 

ekonomi   dan   politik   dalam   suatu   negara.   Penilaian Investor 

terhadap suatu perusahaan salah satunya adalah dengan memperhatikan 

kinerja perusahaan yang biasanya tercermin dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Salah satu yang menjadi acuan ketika membaca 

laporan keuangan adalah dengan melihat tingkat laba perusahaan.  

Laba atau profit menjadi sangat penting bagi perusahaan karena 

menjadi acuan bagi para calon investor yang akan menanamkan 

modalnya di suatu perusahaan, juga karena laba menjadi tolak ukur 

kinerja suatu perusahaan (Jogiyanto, 2000:98). Informasi   mengenai laba 

perusahaan  dan kinerja keuangan peusahaan akan sangat mudah diperoleh karena 

laporan-laporan keuangan perusahan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sudah tersedia dan mudah diakses. 

Banyak cara dilakukan oleh para calon investor untuk sekedar menguji 

atau menilai apakah investasinya layak untuk dilakukan atau tidak. Apakah 

investasinya akan menguntungkan atau hanya mendatangkan kerugian?. 
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Banyak cara untuk melakukan penilaian, salah satunya adalah menggunakan 

rasio keuangan, dimana rasio keuangan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan dan menjadi alasan bagi para calon investor 

untuk melakukan investasi atau tidak. 

Menilai keberhasilan perusahaan dengan melihat kinerja keuangan 

selama periode tertentu dengan melihat tingkat pertubuhan laba perusahaan 

merupakan hal yang wajar bagi masyarakat ekonomi. Laba merupakan salah 

satu indikator penting dari laporan keuangan perusahaan yang memiliki 

berbagai macam manfaat. Laba sering digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan investasi, laba juga digunakan sebagai alat untuk 

meramalkan pertumbuhan laba perusahaan di masa yang akan datang dan 

juga meramalkan situasi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Laba dapat dikatakan sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan 

dan merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan. Asumsi yang 

umum adalah bahwa apabila laba suatu perusahaan terus meningkat dari 

tahun ke tahun, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. 

Tingkat pertumbuhan laba menjadi salah satu pertimbangan utama para 

investor dalam menanamkan modalnya kepada suatu perusahan atau 

pertimbangan pihak kreditur dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan 

tersebut. 

Selain melihat besaran Laba sebagai pengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan, cara lain untuk menilai suatu kelayakan investasi dapat juga 

melalui penghitungan rasio-rasio keuangan. Dimana Rasio-rasio keuangan 
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juga menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Apabila hanya 

menggunakan laba sebagai tolak ukur penilaian kinerja keuangan, rasanya 

penilaian kinerja tersebut kurang akurat. Tetapi apabila penilaian kinerja 

keuangan perusahaan menggunakan penghitungan rasio-rasio keuangan dan 

laba perusahaan, dimungkinkan memperoleh keputusan investasi yang tepat. 

Tentunya hal-hal tersebut dilakukan dengan melakukan analisis laporan 

keuangan untuk mengetahui tingkat laba serta rasio-rasio keuangan 

perusahaan. 

Analisis Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi-informasi keuangan bagi para pengguna laporan 

keuangan. Informasi yang bisa diperoleh setelah melakukan analisis laporan 

keuangan diantaranya adalah informasi rasio-rasio keuangan, tingkat laba 

perusahaan, dan posisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan sendiri terdiri 

dari rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas 

(Sartono, 2000:121). Dimana rasio likuiditas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat 

pada waktunya. Rasio aktifitas menunjukkan sejauh mana efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aset dalam kegiatan operasionalnya. Rasio 

leverage menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik 

kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Rasio 

profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam kegiatan operasionalnya.  
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Bursa Efek Indonesia yang saat ini menjadi satu-satunya pasar modal 

yang ada di Indonesia. Terdapat banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, yang sampai saat ini jumlahnya mencapai 451 perusahaan 

yang terbagi menjadi sembilan sektor usaha. Namun dari sembilan sektor 

usaha tersebut, terdapat sesuatu hal yang terbilang unik. Dimana terdapat 

beberapa perusahaan-perusahaan yang berada dibawah naungan kementrian 

BUMN, yang mana perusahaan-perusahaan BUMN tersebut berada pada 

hampir di semua sektor usaha, diantaranya sektor pertambangan, sektor 

industri jasa, perbankan, sektor properti dan real estate. 

Penelitian-penelitian terdahulu sering dilakukan pada sektor 

manufaktur, sektor pertambangan, sektor keuangan dan perbankan, sektor 

industri barang konsumsi, sementara penelitian dengan obyek kelompok 

perusahaan BUMN masih belum terlalu banyak. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang kinerja 

keuangan perusahaan BUMN yang diukur melalui rasio-rasio keuangan yang 

mana rasio-rasio keuangan tersebut berkaitan dengan tingkat pertumbuhan 

laba perusahaan BUMN. 

Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat sebagai BUMN 

memiliki peran yang penting bagi negara. Menurut UU No. 19 tahun 2003, 

BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan BUMN sendiri terbagi menjadi 

13 sektor usaha. Perusahaan BUMN memiliki perilaku yang berbeda jika 
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dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya, BUMN juga memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Sampai saat ini Indonesia memiliki sekitar 140 perusahaan BUMN. 

Namun dari 140 perusahaan tersebut, hanya terdapat 20 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

diatas, perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, serta belum 

banyaknya penelitian dengan obyek perusahan BUMN, maka peneliti tertarik 

untuk membuktikan teori-teori yang telah ada dengan mengangkat judul 

“Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan 

Laba Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2006-2010” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara parsial antara rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktifitas, leverage, dan 

profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010?. 

2. Apakah terjadi pengaruh yang simultan dan signifikan antara rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktifitas, leverage, dan 
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profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :  

1. Mengetahui apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktifitas, 

leverage, dan profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2006-2010. 

2. Mengetahui apakah terjadi pengaruh yang simultan dan signifikan 

antara rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktifitas, 

leverage, dan profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2006-2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis diantaranya adalah mengaplikasikan manfaat dari rasio likuiditas, 

aktifitas, leverage, dan profitabilitas yang berkaitan dengan tingkat 

pertumbuhan laba perusahaan BUMN. Kemudian juga diharapkan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi para investor sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, terutama pada 

penanaman modal pada kelompok perusahaan BUMN di Indonesia. 
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Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

baru dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi 

atau informasi tambahan khususnya yang berkaitan dengan rasio-rasio 

keuangan dan tingkat pertumbuhan laba. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan juga bermanfaat sebagai masukan kepada pihak manajemen 

perusahaan untuk menentukan strategi mana yang akan diambil perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan serta materi-materi yang 

dikumpulkan dari beberapa sumber yang terkait. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan kerangka pemikiran, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, populasi dan 
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sampel, data dan sumber data, uji instrumen penelitian dan 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang data yang diperoleh, hasil 

analisis dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


