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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan sangat diperlukan bagi suatu 

perusahaan, dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan 

ekonomi, didukung oleh Accounting Principles Board (APB) Opinon No.4 yang 

menyatakan tentang fungsi dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

bersifat finansil mengenai aktivitas ekonomi, dan digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi (Tearney, 2001). Tujuan pelaporan keuangan adalah 

menyediakan informasi kepada investor mengenai prospek kondisi keuangan 

perusahaan, terutama menyangkut jumlah, waktu dan kepastian arus kas yang 

diperoleh perusahaan. Bagi investor hal ini terkait dengan return yang diharapkan 

dari dana yang di investasikan.

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi investor 

dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan tersebut menjadi 

optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis 

rasio keuangan. Horigan (1965)  dalam (Tuasikal, 2001) menyatakan bahwa rasio 

keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, 

kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai 

pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang.  
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Selain dari publikasi laporan keuangan perusahaan juga diperlukan adanya

analisis terhadap rasio keuangan perusahaan, yaitu dengan menggunakan perhitungan

rasio-rasio keuangan perusahaan. Penghitungan rasio keuangan perusahaan dilakukan 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan pada akhirnya adalah untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja 

keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan 

suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2007), Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Informasi dari 

perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan, investor dapat mengetahui kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas dan kemampuan perusahaan dalam

mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah 

usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, 

dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang 
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ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan 

tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan

tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, menurut Jumingan 

(2006:242), salah satunya Analisis Rasio Keuangan, “Analisis Rasio Keuangan 

merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos 

laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna 

mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan 

laba rugi”. Rasio mengambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah 

tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan 

keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini 

akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat 

membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan 

perusahaan.

Pengelolaan modal kerja merupakan komponen yang sangat penting dari

keuangan perusahaan karena langsung mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas 

perusahaan. Ini berkaitan dengan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Pengelolaan 

modal kerja adalah penting karena berbagai alasan. Untuk satu hal, aktiva lancar dari

perusahaan manufaktur khas menyumbang lebih dari setengah dari total asset (Abdul 

Raheman dan Mohamed Nasr, 2007)
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Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Menurut G. Sugiyarso 

dan F. Winarni (2005:118) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara yang berbeda, namun dalam 

dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara profit dengan sales 

sehingga terjadi residual return bagi perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran 

yang lainnya adalah Return On Investment (ROI) atau disebut juga Return On Asset 

(ROA), yang berkaitan dengan profit dan investasi atau aset yang digunakan untuk 

menghasilkannya. return on sales dapat berupa rasio gross margin, operating margin, 

profit margin. Return On Investment (ROI) dapat berupa rasio Return On Asset

(ROA), dan return on equity (ROE). ( Ulupui, 2005).

Menurut Sutrisno (2000:18), Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban yang harus segara dipenuhi. Likuiditas menunjukan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajiban keuangannnya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaaan “likuid” dan dikatakan mampu memenuhi kewajiban 

keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut menpunyai alat 

pembayaran atau pun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancer atau 

hutang jangka pendek dan sebaliknya”.Rasio likuiditas merupakan kemampuan 
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perusahaan dalam jangka pendek, diukur dengan Current Ratio, Acid Test Ratio dan

Quick Ratio.

Fenomena yang ada melalui Tempo.com (2013) terjadi pada Transportasi 

Indonesia (MTI) menganggap kepailitan Batavia Air mencurigakan. “Ada sesuatu di 

Batavia yang masih misteri. Kita tidak tahu intrik di baliknya”, kata Ketua Forum 

Transportasi Udara (MTI), Suharto Abdul Majid, saat dihubungi Tempo, Ahad, 24

Februari 2013.

Dengan jutaan penumpang setiap tahun, rute internasional yang dioperasikan,

serta pesawat yang dimiliki, Batavia Air seharusnya mampu melunasi utang utangnya. 

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan, setiap perusahaan penerbangan diwajibkan memiliki dana 

cadangan yang memadai. “Ada bank garansi yang menjamin”.

Dengan adanya garansi tersebut, jika terjadi sesuatu seperti kepailitan, sudah 

ada jaminan bank yang dapat melunasi utang perusahaan penerbangan. Ia yakin 

Batavia Air memiliki dana cadangan.

Jangka waktu penyelesaian utang Batavia Air tergantung kemauan perusahaan 

penerbangan itu. Suharto mengatakan, jangka waktu penyelesaian utang bisa 

dilakukan dalam satu bulan, bahkan satu tahun. MTI berpendapat kepailitan Batavia 

Air terjadi secara tiba-tiba. ”Peluang sengaja dipailitkan”.

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki instrumen kuat untuk menilai

kinerja maskapai. Sebaiknya Kementerian Perhubungan membentuk tim khusus untuk 

mengevaluasi laporan keuangan yang masuk dari maskapai. Aturan mengenai laporan 
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keuangan maskapai juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang 

tersebut, maskapai wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada 

Kementerian Perhubungan tiap tahunnya di bulan April. Laporan keuangan, termasuk 

neraca laba dan rugi, sebelumnya harus melalui proses audit oleh akuntan publik yang 

terdaftar.

Pemerintah memperketat pengawasan terhadap kinerja keuangan atau aspek

bisnis perusahaan penerbangan. Suharto pun menyarankan Kementerian Perhubungan 

untuk menyusun kriteria kesehatan keuangan perusahaan penebangan. Sehingga secara 

cepat bisa diketahui indikasi ke arah kebankrutan maskapai.

Jangan sampai laporan keuangan yang masuk hanya formalitas. Ada 

kemungkinan laporan keuangan dibuat sebanyak dua hingga tiga versi, tergantung 

permintaan dan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang bisa 

memastikan kebenaran laporan keuangan maskapai. Ia berpendapat pemerintah bisa 

menggandeng institusi keuangan dan perbankan seperti Bank Indonesia, untuk 

menyiapkan sistem tersebut.

Kementerian Perhubungan mengungkapkan, setiap maskapai memang

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian

Perhubungan. Bambang menjelaskan, Kementerian Perhubungan tidak bisa masuk 

terlalu dalam pada masalah keuangan maskapai karena adanya aturan otoritas 

keuangan. Jika maskapai mengalami hambatan dalam bisnis, kata dia, yang harus

diutamakan adalah menanggulangi para penumpang yang sudah membeli tiket.
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Di indikasikan, ada sebagian perusahaan penerbangan yang mengalami kondisi

yang sama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada

perusahaan penerbangan.

Berdasarkan fenomena diatas disertai penelitian sebelumnya, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang sama mengenai kinerja keuangan perusahaan:  

“Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2013”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya makan identifikasi dari 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profitabilitas perusahaan pada perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagaimana likuiditas perusahaan pada perusahaan transportasi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.

1.3 Tujuan penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam  identifikasi masalah sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah:
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1. Profitabilitas perusahaan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.

2. Likuditas perusahan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.

3. Pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan transportasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan 

memahami mengenai pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan terutama perusahaan transportasi yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi 

terutama dalam menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis tersebut dapat dijadikan 
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sebagai bahan pertimbangan dalam pengamblan keputusan sebelum 

berinvestasi.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

ilmu serta referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Metode penelitian yang digunakan

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode atau cara yang perlu 

ditempuh oleh penliti sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Sugiyono (2012:2):

“Metode penlitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengimpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan 

laporan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif asosiatif. Menurut Sugiyono (2012:53) yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah :

“Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 
keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable 
mandiri adalah variable yang berdiri sendiri, bukan variable independen, 
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karena kalau variable independen selalu dipasangkan dengan variable 
depeneden)”.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan

tentang variabel-variabel yang diteliti, diantaranya variabel profitabilitas dan 

likuiditas. Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2012:55) adalah “Suatu 

pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hbungan antara dua variabel atau 

lebih. Metode ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel -

variabel independen yang terdiri dari profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, baik secara parsial maupun simultan.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan penulis adalah data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2012:402) pengertian data sekunder adalah:

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Teknik pengumpula data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam studi kepustakaan ini, penulis berusaha memperoleh berbagai 

informasi sebanyak-banyaknya sebagai dasar teori dan acuan dalam 

mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan 

mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal dan penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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2. Riset internet (Online Research)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data yang berasal 

dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai macam informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.

1.5.2 Populasi dan Sampel

1.5.2.1 Populasi 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:37) populasi adalah semua 

individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011-2013 dan telah memberikan 

laporan keuangan perusahaan.

1.5.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik 

sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Menurut Sugiyono 

(2012:120) pengertian Non Probability Sampling adalah “Teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 
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populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Teknik Non Probability Sampling yang 

digunakan dalam pengertian sampel pada penelitian ini adalah tekni Puposive 

Sampling. Menurut Sugiyono (2012:122) Puposive Sampling adalah “Teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Alasan pemilihan sampel dengan 

menggunakan teknik Puposive Sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria 

yang sesuai dengan telah penulis tentukan. Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 

tahun 2011-2013.

b. Perusahaan transportasi yang menyampaikan laporan keuangan lengkap 

minimal periode 2011-2013.

c. perusahaan transportasi yang menunjukkan kinerja keuangan secara 

konsisten minimal periode 2011-2013.

1.6 Lokasi dan Waktu Penlitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan melalu situs 

internet resmi www.idx.co.id yang berlokasi di Jalan Veteran no 10 Bandung .waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015.


