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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Terdapat banyak faktor perusahaan masuk ke dalam pasar modal, mulai 

dari murni mencari modal, sampai dengan hanya ingin mengubah citra dengan 

mendapatkan predikat Tbk diakhir nama perusahaan. Namun menjadi go public  

melalui proses initial public offering (IPO)  bukan perkara mudah. Banyak hal 

yang perlu diketahui para calon emiten untuk menjadi perusahaan go public. 

Tentunya hal mendasar yang menjadi syarat adalah perusahaan harus mengubah 

anggaran dasar perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan harus 

mengubah susunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK), sebab laporan keuangan yang diterbitkan setiap triwulan akan 

diketahui oleh publik. Perusahaan juga harus terus menerbitkan keterbukaan 

informasi jika melakukan aksi korporasi apapun. Persaingan usaha dipasar modal 

menjadi hal penting karena industri pasar modal akan menjadi pintu masuknya 

dana repatriasi hasil penerapan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty. 

 Untuk memasuki lingkungan pasar modal perusahaan tersebut harus 

memiliki manajemen yang baik untuk mengatur berjalannya kegiatan perusahaan, 

dimana fungsi manajeman adalah untuk mengatur perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, dan pengawasan. 

 Salah satu peran manajemen yang penting dalam sebuah perusahaan 

adalah manajemen keuangan. Fungsi dari manajemen keuangan adalah mengatur 
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pengeluaran perusahaan untuk kegiatan operasional ataupun kegiatan manajerial 

sesuai dengan dana yang dimiliki perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan 

yang baik dapat terjaga, serta manajemen keuangan juga harus mampu membuat 

perencanaan keuangan baik untuk mengoptimalkan perolehan laba. 

Manajemen keuangan perusahaan berperan dalam proses perolehan, 

pengalokasian, dan penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Pelaksanaan 

perannya tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan 

perusahaan  dapat terealisasi. Tanpa adanya pengelolaan dana yang baik, maka 

perusahaan tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 Kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting di 

dalam penilaian bagi investor. Hal ini karena di dalamnya sudah tercakup aset dan 

tingkat kemampuan laba yang diperoleh perusahaan. Dalam hal ini aset diperlukan 

untuk digunakan sebagai sarana untuk memperoleh laba dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Keuangan perusahaan wajib untuk diperhatikan 

oleh manajemen keuangan, karena kondisi keuangan perusahaan akan 

memberikan informasi yang penting untuk mengetahui efektivitas operasional 

perusahaan. 

 Rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva 

yang dimilikinya adalah rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan bagaimana 

penggunaan aset perusahaan yang ada telah dimanfaatkan secara optimal. 

Semakin tinggi rasio aktivitas maka akan semakin baik pula bagi perusahaan, hal 

ini berarti tingkat rasio aktivitasnya berjalan cepat pula. 
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Efektivitas kegiatan perusahaan dapat dilihat dari perputaran aset yang 

baik dan pemanfaatan aset yang maksimal. Sebuah perusahaan dapat dikatakan 

efektif dalam pelaksanaannya apabila semua kegiatan terus meningkat di setiap 

periodenya. Dengan manajemen keuangan yang baik maka semua aset yang 

dimanfaatkan dapat mengoptimalkan hasil usahanya dengan cara mendapatkan 

dana dengan biaya yang minim, mengalokasikan dana dengan efektif, serta 

menggunakan dana secara efisien. Pengalokasian dana secara efektif dilakukan 

agar hasil yang didapatkan bisa optimal dan perusahaan tidak mengalami 

kerugian. Penggunaan dana secara efisien dilakukan agar perusahaan bisa 

menghindari terjadinya keborosan yang sebenarnya bisa dicegah dengan 

manajemen keuangan yang baik. Untuk mengukur seberapa besar efisiensi 

perusahaan dalam penggunaan aktivanya dapat dilakukan dengan menilai unsur-

unsur modal kerja seperti piutang, persediaan, modal kerja, total aset tetap dan 

total aset. Agar perusahaan selalu terjaga rentabilitas ekonomisnya, maka 

perusahaan harus meningkatkan rasio aktivitasnya, semakin tinggi rasio 

aktivitasnya maka semakin baik pula. 

 Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI merupakan salah satu 

lembaga pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan (merger) antara Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sebelum merger Bursa Efek yang 

beroperasi di Jakarta dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) milik 

pemerintah, Bursa Efek Surabaya yang beroperasi di Surabaya dikelola oleh PT. 

Bursa Efek Surabaya milik swasta, dan Bursa Paralel dikelola oleh Persatuan 

Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE). Bursa Efek Indonesia kini terdapat 
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531 emiten yang umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi market 

leader di sektornya masing-masing. Para emiten didorong untuk bersaing dengan 

sehat dan bisa mendorong perusahaan lainnya ikut berbisinis serta membuka 

kompetisi di pasar modal secara sehat. 

 Salah satu diantara perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah 

perusahaan yang benama PT. Martina Berto Tbk. Perusahaan tersebut bergerak di 

bidang produksi, perdagangan barang kosmetik, dan, perawatan kecantikan serta 

jamu atau obat tradisional. PT. Martina Berto Tbk tercatat di Bursa Efek 

Indonesia di tahun 2011 pada papan pengembangan beroperasi sebagai anak 

perusahaan Grup Martha Tilaar. 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan posisi keuangan PT Martina 

Berto Tbk selama lima tahun:  

Tabel 1.1 Piutang, Modal Kerja, Total Aset, Laba Bersih, dan Penjualan PT. 

Martina Berto Tbk. Tahun 2012-2016 

Tahun  2012 2013 2014 2015 2016 

Piutang 289.157.043.450 277.580.729.491 303.203.625.220 321.540.737.409 346.657.795.260 

Modal Kerja 352.880.309.210 313.664.019.262 376.694.285.634 380.988.168.593 372.988.168.593 

Total Aset 455.472.778.210 439.583.727.202 500.138.658.228 497.090.038.108 438.037.173.864 

Laba (Rugi) 

Bersih 
46.349.076.902 16.755.803.870 2.976.713.172 8.678.482.954 6.713.301.745 

Penjualan 717.788.399.047 641.284.586.295 671.398.849.823 694.782.752.351 685.443.920.925 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017 

Tabel di atas menunjukkan terjadi penurunan  penjualan dan fluktuasi pada 

piutang, modal kerja serta total aset  PT. Martina Berto Tbk. Perusahaan 
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mengalami penurunan penjualan pada tahun 2013 dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan 

perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi yang terjadi pada 

efektivitas keuangan perusahaan adalah hal yang kurang baik karena menandakan 

bahwa kondisi perusahaan kurang stabil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Rasio Aktivitas untuk mengukur Efektivitas 

Perusahaan pada PT. Martina Berto Tbk”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 PT. Martina Berto Tbk mengalami penurunan penjualan. Hal ini 

menandakan bahwa efektivitas keuangan perusahaan kurang baik. Kemampuan 

perusahaan untuk mengelola aktivitas penggunaan asetnya dengan baik akan 

mempengaruhi kemampuannya untuk meningkatkan penjualan karena apabila 

aktivitasnya tidak terkelola secara optimal, penjualan yang diperoleh perusahaan 

juga tidak akan optimal. Terlebih lagi perusahaan sempat mengalami kerugian 

yang cukup besar, serta kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba telah 

menurun. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 
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1.2.2.1 Bagaimana Analisis Rasio Aktivitas untuk mengukur efektivitas  

 perusahaan PT. Martina Berto Tbk Periode 2012-2016 ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1.1 Untuk menganalisis Rasio Aktivitas untuk mengukur efektivitas    

            perusahaan  PT. Martina Berto Tbk Periode 2012-2016. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan sebagai ilmu 

lebih lanjut, dan dapat memberikan sebuah kontribusi baik dari segi pemikiran, 

ilmu pengetahuan mengenai rasio aktivitas dalam mengukur efektivitas 

perusahaan pada PT. Martina Berto Tbk. Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu 

yang didapatkan pada program studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
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1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam 

mengenai analisis keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada 

Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan efektivitas perusahaan dan dapat 

dijadikan sebagai pemecahan masalah terjadi di perusahaan. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan 

wawasan bagi pembacanya mengenai analisis laporan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data secara online di 

www.ticmi.co.id  yang beralamatkan di Indonesia Capital Market Electronic 

Library Indonesia Stock Exchange Building Tower 11. 1
st
 floor Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. 

 

http://www.ticmi.co.id/
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 8 bulan 

terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018, selama kurun waktu 

tersebut peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan 

penelitian hingga tahap pengujian. Namun sampai saat ini masih dalam tahap 

penjajakan dan pengumpulan data. 


