
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan 

untuk membantu para pemakai didalam menilai perkembangan modal atau dana 

untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat mengambil 

keputusan yang tepat, memprediksi jumlah dan penetuan waktu arus kas dimasa 

depan yang berkaitan dengan investasi mereka (Wijaya : 2011). Selain itu laporan 

keuangan juga dapat menunjukkan besaran modal kerja dan laba yang digunakan 

oleh perusahaan dalam melakukan aktivitasnya selama satu periode akuntansi.  

Di Indonesia, setiap perusahaan memerlukan modal atau dana untuk 

menunjang kelangsungan hidup usahanya serta untuk keperluan pencapaian tujuan 

perusahaan (Kasmir : 2012). Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang 

pertambangan. Di perusahaan pertambangan modal kerja yang besar sangat 

dibutuhkan untuk menunjang operasional perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari hasil penjualan . Oleh karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan pada 

perusahaan pertambangan, penggunaan modal kerja harus dikelola secara efisien 

dan efektif untuk menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Industri 

pertambangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang memiliki 

jumlah modal kerja yang tinggi tetapi memiliki tingkat laba yang rendah dan 



2 
 

beberapa perusahaan memiiliki modal kerja yang rendah tetapi memiliki tingkat 

laba yang tinggi. Kenyataan tersebut menyimpang dari teori yang ada, dimana 

secara teori apabila perusahaan industri barang konsumsi yang memiliki tingkat 

modal kerja yang tinggi maka tingkat laba juga tinggi. 

Persoalan yang muncul pada perusahaan di bidang pertambangan akibat 

adanya perubahan regulasi oleh pemerintah atas komoditi material tambang. Hal 

ini mengakibatkan permintaan akan komoditi material tambang semakin menurun 

dan dampak terparahnya invetasi dalam perusahaan bidang pertambangan 

melemah serta nilai saham untuk perusahaan pertambangan juga menurun.  

Oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan atas modal kerja suatu 

perusahaan yang berguna untuk mengetahui kondisi modal kerja saat ini maupun 

pada masa yang akan datang. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan proses 

analisis, dan proses analisis yang digunakan salah satunya dengan analisis tren. 

Analisis tren adalah analisa yang dapat menggambarkan apakah perusahaan 

mengalami peningkatan atau penurunan dengan memperhatikan grafik yang 

dihasilkan dari hasil perhitungan. Dari hasil analisis tren yang dilakukan 

diharapkan mampu merencanakan pengendalian atas  modal kerja dan laba 

perusahaan pertambangan pada saat ini dan di masa yang akan datang.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengajukan 

penelitian mengenai “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Atas 

Pengelolaan Modal Kerja dan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di 

BEI”. 
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1.2 Penjelasan Judul 

Penjelasan judul dalam tugas akhir ini membahas tentang: 

1. Laporan keuangan  

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan. 

2. Pengelolaan modal kerja  

Pengelolaan modal kerja adalah cara manajemen perusahaan untuk mengelola 

modal yang digunakaan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan.  

3. Laba 

Laba adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya 

akuntansi perusahaan. 

4. Perusahaan yang terdaftar di BEI  

Perusahaan yang terdaftar di BEI  adalah perusahaan – perusahaan yang telah 

mencatatkan efek perusahaannya pada Bursa Efek Indonesia.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak analisi tren sebagai 

penilaian atas pengelolaan modal kerja dan laba pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dampak analisis tren sebagai penilaian terhadap pengelolaan modal kerja dan laba 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini bermanfaat untuk STIE 

Perbanas Surabaya, Penulis, dan Penelitian selanjutnya. Adapun manfaat yang 

dihasilkan seperti:  

a) Manfaat untuk STIE Perbanas Surabaya 

Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa atau mahasiswi 

terhadap prospek kemajuan teknologi dan perkembangan informasi 

khususnya pada pasar modal dan sebagai tambahan pustaka untuk 

perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

b) Manfaat untuk penulis 

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di STIE Perbanas Surabaya dengan membuat laporan penelitian 

secara ilmiah dan sistematis. 

c) Manfaat untuk peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi dalam pengembangan analisis tren atas pengelolaan modal 

kerja dan laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

d) Manfaat untuk perusahaan 

Sebagai masukan yang bermanfaat dalam melaksanakan pengelolaan modal 

kerja dan laba pada masa yang akan datang.  
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1.6 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dengan 

menggunakan metode ini diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menjelaskan 

analisis tren atas pengelolaan modal kerja dan laba pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI. Untuk menunjang metode penelitian ini berjalan dengan baik maka 

diperlukan aspek – aspek sebagai berikut:  

1.6.1 Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data yang diambil untuk penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa informasi mengenai laporan keuangan 

perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

yang telah diaudit untuk tahun 2012 – 2016.   

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dari mecari data laporan keuangan tahun 2012 – 

2016 perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia yang diambil dari www.idx.co.id. Informasi laporan keuangan yang 

diambil merupakan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2012 – 2016, 

laporan keuangan dengan mata uang rupiah, laporan keuangan berupa laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Pengumpulan data dilakukan 

secara online mengikuti kaidah dan aturan yang sesuai.  
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1.6.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai modal kerja yang 

terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laba yang dihasilkan pada laporan 

laba rugi komprehensif yang telah disajikan. 

1.6.4 Teknik Analisis  

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian dimulai dari: 

1. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang 

telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016. 

2. Mengidentifikasi laporan keuangan pada khususnya laporan posisi keuangan 

yang menunjukkan jumlah modal kerja dan laba pada periode 2012 – 2016. 

3. Menganalisis bagaimana tren yang dialami selama periode 2012 - 2016. 

4. Menjelaskan apakah penilaian atas pengelolaan modal kerja terhadap laba 

sudah dikelola secara baik atau buruk.  

 


