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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna 

bagi para pemakai laporan (users), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses 

pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi binis. Seorang akuntan diharapkan 

mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan 

keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan 

keuangan yang dibuatnya. (Hery, 2014:3) 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 1.3:2018) 

Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu 

periode waktu, biasanya satu tahun atau kuartal. Hal ini merupakan representasi 

keuangan dari aktivitas operasi perusahaan selama periode tersebut. Biasanya, 

garis bawahnya adalah laba neto (net income) yang dimaksudkan untuk mengukur 

jumlah yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Pos laporan laba rugi 

memberikan perincian mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian 

untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh laba neto tersebut. 

(Subramanyam, 2017:21) 

Dengan mengkaji pendapatan dan beban, investor dapat mengetahui 

bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja investee 
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lain. Hal ini dilakukan investor untuk menetapkan alternatif keputusan investasi 

yang lebih baik. Tentu saja investor menginginkan dananya diinvestasikan di 

perusahaan investee yang memiliki hasil kinerja yang lebih baik, guna menjamin 

keberlangsungan peningkatan nilai investasinya. Disamping itu, lewat laporan 

laba rugi, investor juga dapat menilai mengenai kecenderungan hasil kinerja 

manajemen investee dari waktu ke waktu, apakah semakin meningkat atau justru 

menurun. (Hery, 2014:5) 

Dilansir dari www.cnnindonesia.com, Direktur Penilaian Perusahaan BEI 

(I Gede Nyoman Yetna Setia) menyampaikan bahwa berdasarkan laporan-laporan 

keuangan perusahaan periode 2018 yang telah masuk, sektor pertambangan 

memimpin pertumbuhan laba bersih tertinggi yang mencapai 23 persen 

dibandingkan sektor lainnya yang di bawah 20 persen. Kenaikan laba bersih 

diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17 persen. Selanjutnya, sektor agrikultur 

turun 61 persen dikarenakan harga minyak sawit turun 15 persen sepanjang 2018. 

Lalu penurunan laba bersih juga terjadi pada sektor infrastruktur sebesar 33 persen 

dan industri dasar 8 persen.  

Gambaran mengenai  jumlah laba (rugi) bersih tahun 2017 dan tahun 2018 

pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1  

Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Sektor Utilitas, Infrastruktur dan 

Transportasi yang Tercatat di BEI Periode Tahun 2017-2018 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Laba (Rugi) 
Keterangan 

2017 2018 

1 AKSI 14,754 26,482 Peningkatan 

2 APOL (261,824) (250,129) Peningkatan 

3 ASSA 103,308 142,242 Peningkatan 

http://www.cnnindonesia.com/
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4 BALI 61,527 50,353 Penurunan 

5 BBRM (520,250) (116,641) Peningkatan 

6 BLTA (118,870) 78,571 Peningkatan 

7 BIRD 427,495 460,273 Peningkatan 

8 BTEL (1,496,482) (720,575) Peningkatan 

9 BUKK 180,549 561,435 Peningkatan 

10 BULL 151,801 215,191 Peningkatan 

11 CASS 323,072 196,633 Penurunan 

12 CENT (119,047) 35,637 Peningkatan 

13 CMNP 693,061 730,584 Peningkatan 

14 CMPP (512,961) (907,025) Penurunan 

15 EXCL 375,244 (3,296,890) Penurunan 

16 FREN (3,022,736) (3,552,834) Penurunan 

17 GIAA (2,891,003) (2,534,584) Peningkatan 

18 GOLD (899) (8,082) Penurunan 

19 HITS 135,534 181,618 Peningkatan 

20 IATA (91,667) (104,950) Penurunan 

21 IBST 262,126 146,007 Penurunan 

22 IPCM 120,417 72,807 Penurunan 

23 ISAT 1,301,929 (2,085,059) Penurunan 

24 JSMR 2,093,656 2,036,491 Penurunan 

25 KARW 32,878 10,531 Penurunan 

26 KOPI 1,076 (50,952) Penurunan 

27 LAPD (91,698) (407,303) Penurunan 

28 LEAD (273,380) (657,168) Penurunan 

29 LRNA (38,483) (29,874) Peningkatan 

30 MBSS (120,706) (242,540) Penurunan 

31 META 93,115 217,086 Peningkatan 

32 MIRA (20,051) 591 Peningkatan 

33 MPOW 12,365 3,063 Penurunan 
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34 NELY 24,270 52,753 Peningkatan 

35 OASA (1,385) (758) Peningkatan 

36 PGAS 3,431,556 5,280,332 Peningkatan 

37 PORT 28,087 (42,205) Penurunan 

38 POWR 1,454,156 1,142,455 Penurunan 

39 PPRE 244,550 432,298 Peningkatan 

40 PSSI 53,084 202,922 Peningkatan 

41 PTIS (28,597) 1,728 Peningkatan 

42 RAJA 186,878 180,055 Penurunan 

43 RIGS (190,757) (123,533) Peningkatan 

44 SAFE (8,007) (20,514) Penurunan 

45 SDMU (37,800) (30,796) Peningkatan 

46 SHIP 177,657 209,356 Peningkatan 

47 SMDR 156,304 107,358 Penurunan 

48 SOCI 291,755 194,168 Penurunan 

49 SUPR 330,962 (1,223,843) Penurunan 

50 TAMU (42,770) (55,578) Penurunan 

51 TAXI (492,102) (836,820) Penurunan 

52 TBIG 2,339,029 702,632 Penurunan 

53 TGRA 641 2,373 Peningkatan 

54 TLKM 32,701,000 26,979,000 Penurunan 

55 TMAS 53,358 34,818 Penurunan 

56 TOWR 2,100,138 2,200,060 Peningkatan 

57 TPMA 66,098 110,148 Peningkatan 

58 TRAM 3,940 228,260 Peningkatan 

59 WEHA 50,425 3,191 Penurunan 

60 WINS (540,011) (522,144) Peningkatan 

       Sumber: Laporan keuangan yang telah diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 31 perusahaan dari 60 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi mengalami penurunan 

perolehan laba bersih pada tahun 2018. 

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan 

dalam menjalankan aktivitasnya (Kasmir, 2013:302). Tujuan perusahaan adalah 

mencari keuntungan (laba) sebanyak-banyaknya dan menekan biaya seminim 

mungkin (Harahap, 2013:297).  

Belkaoui (2012:230) mengemukakan bahwa tujuan pelaporan laba adalah 

untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. 

Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan untuk berbagai hal salah 

satunya yaitu dapat digunakan sebagai pengukur prestasi manajemen. 

Harrison et al. (2013:125), mengemukakan bahwa laba pada laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis yaitu laba kotor, laba 

operasi, laba bersih dan laba per lembar saham biasa. Pada penelitian ini jenis laba 

yang akan diteliti oleh penulis adalah laba bersih.  

Laba bersih atau laba sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan 

mengurangkan laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak 

penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Rahardjo, 2007:83). Sedangkan 

menurut Soemarso (2009:234), laba bersih adalah selisih semua pendapatan dan 

keuntungan terhadap semua beban dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan 

bersih terhadap modal. 

Laba, terutama laba bersih sangat penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan. Laba dapat membuat perusahaan tumbuh dan berkembang (Swastha, 

2002:27). Bagi perusahaan, menjaga dan meningkatkan laba bersih adalah suatu 

keharusan agar saham tetap eksis dan tetap diminati investor (Hermansyah, 

2008:1). 

Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

menggunakan asetnya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti produksi 
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dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah 

kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam sebuah 

perusahaan, potensi layanan atau manfaat ekonomi di masa depan pada akhirnya 

menghasilkan arus kas masuk (penerimaan). (Weygandt et al., 2018:14) 

Kriteria utama suatu aset adalah manfaat ekonomi masa depan yang 

terwujud dalam aktiva tersebut, yaitu potensi untuk memberikan sumbangan, baik 

langsung maupun tidak langsung arus kas atau setara kas kepada entitas. Potensi 

tersebut dapat terbentuk sesuatu yang produktif, yang dapat menghasilkan kas 

atau setara kas, atau mampu mengurangi pengeluaran kas atau menurunkan biaya. 

Manfaat ekonomi suatu aset dapat terwujud dalam beberapa cara yaitu sebagai 

alat produksi penghasil barang atau jasa; dipertukarkan dengan aset lain; untuk 

menyelesaikan liabilitas; dan dibagikan kepada para pemiliki entitas. (Kartikahadi 

et al., 2016:62) 

Aset tetap, atau dulu dikenal sebagai aktiva tetap, merupakan salah satu 

aset utama entitas, terutama yang bergerak dalam bidang manufaktur, utilitas, 

pertambangan dan mineral dan beberapa industri lainnya (Kartikahadi et al., 

2016:362). Tidak seperti persediaan yang dibeli untuk dijual kembali, aset tetap 

dibeli untuk membantu kelancaran operasi perusahaan (Sasongko et al., 

2018:338). Terdapat beberapa istilah untuk aset berwujud tersebut, yaitu aset tetap 

atau tanah, bangunan, dan peralatan (property, plant, and equipment), dan istilah 

yang sekarang digunakan adalah aset tetap. (Kartikahadi et al., 2016:362) 

Oleh karena aset tetap memainkan peran penting dalam operasi yang 

sedang berjalan, perusahaan menjaga aset tetap dalam kondisi operasi yang baik. 

Mereka juga mengganti aset tetap yang usang atau rusak, dan memperluas sumber 

daya produktif sesuai kebutuhan. Banyak perusahaan memiliki investasi 

substansial dalam aset tetap. (Weygandt et al., 2018:460) 

Aset tetap memiliki wujud secara fisik. Hal inilah yang membedakan 

antara aset tetap dengan aset tak berwujud (Sasongko et,al, 2018:338). Aset ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan selama beberapa tahun. 
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Kecuali tanah, aset tetap mengalami penurunan potensi selama umur manfaatnya. 

(Weygandt et al., 2018:460). 

Tanah, bangunan, kendaraan, mesin peralatan kantor adalah contoh aset 

tetap yang ada di perusahaan. Aset tetap umumnya adalah komponen terbesar 

pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sehingga pemanfaatannya secara efektif 

dan efisien akan membantu kinerja perusahaan secara maksimal. (Sasongko et al., 

2018:338) 

Aset tetap dibeli untuk membantu kelancaran operasi perusahaan 

(Sasongko et al., 2018:338). Atas penggunaan aktiva tetap (aset tetap) tersebut 

perusahaan harus menanggung biaya yang bersifat tetap yaitu biaya tetap atau 

fixed cost (Sutrisno, 2009:198). Bila ada biaya operasi tetap dalam struktur biaya 

perusahaan, maka ada pula leverage operasi (Keown et al., 2010:116). Leverage 

operasi adalah penggunaan aktiva (aset) yang menyebabkan perusahaan harus 

menanggung biaya tetap berupa penyusutan (Sutrisno, 2009:198). Leverage 

operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan 

operasi. Dengan mengetahui tingkat leverage operasi, maka manajemen bisa 

menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan (Sutrisno, 

2009:199). Semakin besar derajat leverage operasi, semakin besar variasi labanya 

dengan persentase perubahan dalam penjualan. Maka, leverage operasi jelas 

merupakan atribut risiko bisnis yang dihadapi perusahaan (Keown et al., 

2010:120). 

Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan 

operasional yang didukung oleh adanya sumber daya. Perusahaan dapat 

menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dengan cara memanfaatkan modal 

internal perusahaan maupun memanfaatkan pinjaman dana dari para kreditur 

(utang) (Dungga, 2013:2). Selanjutnya, yang dimaksud dengan utang menurut 

Munawir (2017:18) adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. Sedangkan menurut Rahmaniar & 
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Soegijanto (2016:13) utang adalah kewajiban membayar sejumlah uang pada 

waktu yang telah disepakati. 

Hutang dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu hutang lancar atau hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah kewajiban 

keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam 

jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan hutang jangka panjang adalah 

kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih 

jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. (Munawir, 2017:18) 

Dalam kondisi tertentu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya 

dengan mengutamakan sumber dana yang berasal dari dalam, namun karena 

adanya pertumbuhan perusahaan, maka mengakibatkan kebutuhan dana makin 

besar, sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut, perusahaan dapat 

menggunakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu hutang (Handayani, 

2018:39). Selain kelebihan tersebut, hutang juga mempunyai kelemahan, Dungga 

(2013:2) menjelaskan bahwa jika hutang tidak dikelola dengan baik maka tidak 

menutup kemungkinan kalau hutang akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suartana (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Aktiva Tetap, Hutang Jangka Panjang, dan Modal Terhadap Laba Bersih 

Perusahaan Agribisnis Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

menyimpulkan bahwa aktiva tetap berpengaruh terhadap laba bersih. Lalu, 

penelitian yang dilakukan Helvida dan Murti (2016) menyimpulkan bahwa secara 

parsial, aktiva tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih 

PT.Intraco Penta, Tbk. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Erpurini 

(2018) yang berjudul “Pengaruh Aset Tetap dan Modal Terhadap Laba Bersih PT. 

Ultra Jaya Milk Industry  And Trading Company Tbk. Periode Tahun 2010-2016” 

menyimpulkan bahwa aset tetap berpengaruh terhadap laba bersih.   

Penelitian yang dilakukan oleh Dungga (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Utang Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Properti & Real Estate yang 
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Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” menyatakan bahwa utang jangka pendek 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Lalu, pada penelitian yang dilakukan 

oleh Anwar (2018) di U.D. Fajrin Jaya Indramayu, diperoleh hasil penelitian 

bahwa utang jangka pendek berpengaruh terhadap laba bersih tetapi tidak 

signifikan. 

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, penulis menduga bahwa 

aset tetap dan utang jangka pendek berpengaruh terhadap laba bersih. Atas dugaan 

tersebut peneliti bermaksud untuk membuktikannya melalui penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Aset Tetap dan Utang Jangka Pendek terhadap Laba 

Bersih (Studi Survey pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”. 

1.2      Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa 

pada tahun 2018 terjadi penurunan laba bersih pada perusahaan-perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh 

sebab itu, diperlukan adanya sebuah penelitian mengenai faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi laba bersih pada permasalahan tersebut.  

1.3      Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar 

pembahasan terarah dan tidak melebar adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat yang ditetapkan adalah laba bersih, sedangkan variabel 

bebasnya terdiri dari aset tetap dan utang jangka pendek. 

2. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Periode pengamatan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018. 
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1.4      Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah aset tetap berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018? 

2. Apakah utang jangka pendek berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? 

3. Apakah aset tetap dan utang jangka pendek secara simultan terhadap laba 

bersih pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? 


