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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek (Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995).  Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi). Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasaran kegiatan 

jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Darmadji dkk, (2011). 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena 

pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua 

kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (yaitu investor) dan 

pihak yang memerlukan dana (yaitu issuer). Pasar modal dikatakan memiliki 

fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang dipilih. Salah satu aspek perusahaan yang dapat dilihat pada 

pasar modal adalah laporan keuangan. Tjiptono, dkk (2011). 
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Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan 

sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana 

mengkomunikasikan informasi keuangan yang dirancang untuk para pembuat 

keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan 

hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan melaporkan posisi perusahaan 

pada satu titik waktu dan kegiatan operasinya selama periode lalu, laporan 

tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan laba dan dividen 

masa depan. Salah satu indikator yang dirancang untuk membentuk 

mengevaluasi laporan keuangan adalah rasio keuangan. 

Terdapat berbagai macam rasio dalam rasio keuangan, diantaranya 

adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, 

serta rasio nilai pasar. Dari berbagai rasio yang telah disebutkan diatas, ada 

dua rasio yang dapat digunakan untuk melihat imbal hasil yang diperoleh 

pada saat melakukan investasi, yaitu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 

Rasio aktivitas merupakan sekelompok rasio yang mengukur seberapa 

efektif perusahaan mengelola asetnya. Ada beberapa rasio yang terdapat 

dalam rasio aktivitas, diantaranya receivable turnover, inventory turnover, 

payable turnover, fix aseet turnover, total asset turn over, working capital 

turn over serta rasio-rasio perputaran hari lainnya. Setelah menggunakan 

rasio aktivitas, selanjutnya yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan 

kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil 
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operasi. Ada beberapa rasio yang terdapat dalam rasio aktivitas, diantaranya 

adalah gross profit margin ratio, operational profit margin ratio, net profit 

margin ratio, return on asset (ROA), serta return on equity (ROE). 

 Salah satu perusahaan efek yang go public adalah PT. Reliance 

Securities Tbk, yang merupakan perusahaan efek dengan kegiatan perantara 

pedagang efek, baik saham maupun pendapatan tetap dan kegiatan penjamin 

emisi efek. Untuk melihat laporan keuangan dengan melihat imbal hasil yang 

diperoleh ketika berinvestasi pada perusahaan diantaranya PT. Reliance 

Securities Tbk adalah dengan melihat dari indikator rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis pada penelitian ini 

mengambil judul “ANALISIS KEMAMPUAN PROFIT DAN TINGKAT 

EFISIENSI PADA  PT. RELIANCE SECURITIES Tbk” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Apakah penjualan PT. Reliance Securities Tbk mampu meningkatkan 

profit  perusahaan jika dilihat dari rasio Return On Asset dan Return On 

Equity ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi PT. Reliance Securities Tbk jika dilihat dari   

rasio Total Asset Turn Over ? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dilakukan agar permasalahan yang diteliti tidak 

terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, maka pada penulisan tugas akhir 

ini hanya berfokus pada Laporan Keuangan PT. Reliance Securities Tbk 

tahun 2011 – 2013 dengan menggunakan Rasio Total Aset Turn Over, Return 

On Asset (ROA), serta Return On Equity (ROE). Rasio yang digunakan adalah 

rasio yang representatif untuk mengetahui tingkat profit dan aktivitas 

operasional perusahaan, dikarenakan peneliti menyesuaikan dengan sebaran 

akun yang terbentuk pada PT. Reliance Securities Tbk. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Melihat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

maka peneliti mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan dalam  penelitian 

ini. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kemampuan penjualan PT. Reliance Securities Tbk 

dalam meningkatkan profit perusahaan jika dilihat dari rasio Return 

On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi  PT. Reliance Securities Tbk jika 

dilihat dari  rasio Total Asset Turn Over 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan tambahan masukan kepada pihak perusahaan 

dalam meningkatkan aktivitas perusahaan guna menghasilkan 

keuntungan yang diperoleh. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama. 

 

 


