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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

  Dalam menjalankan sebuah usaha manajemen perusahaan di tuntut untuk 

selalu berhati- hati dalam mengambil keputusan. Keputusan tersebut harus tidak 

keluar dari tujuan perusahaan itu sendiri. Salah satu tujuan utamanya adalah  

memperoleh laba. Berdasarkan tujuan utamanya maka manajemen dituntut untuk 

selalu peka terhadap setiap perubahan, baik yang berasal dari lingkungan sendiri 

maupun yang berasal dari luar perusahaan. Suatu tujuan akan tercapai jika 

perusahaan dikelola secara baik, sehingga sesuai dengan yang diharapkan dan itu 

berarti penetapan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat adalah 

sangat penting. 

  Dalam mengambil keputusan dan penetapan suatu kebijakan yang tepat 

diperlukan suatu informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil 

yang tersedia secara tepat waktu yang dapat ditelusuri kebenarannya,  jelas, 

lengkap, dan akurat.  Untuk mengukur kinerja perusahaan, investor biasanya 

melihat kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari berbagai macam rasio dan 

diperlukan perbandingan dengan perusahaan lain yang seringkali sulit untuk 

didapat. Analisis kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan laporan keuangan.  

      Salah  satu  sumber  informasi  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan 
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menganalisis  rasio laporan keuangan. Laporan keuangan  merupakan hasil akhir 

dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil 

pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para 

pemakainya dalam mengambil keputusan. 

  Laporan keuangan adalah bentuk dasar untuk memahami dan menilai 

kinerja keuangan perusahaan yang telah lampau dan prospeknya di masa 

mendatang. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi-

transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan 

keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan 

adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. 

  Jadi laporan keuangan merupakan hasil ringkasan data perusahaan. 

Laporan  keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan 

pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data 

keuangan perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan tersebut pada 

umumnya  dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan salah satu teknik atau metode dalam menganalisis keuangan laporan 

suatu rekening keuangan perusahaan.   

  (Sartono,2008:113) Dengan menganalisis perstasi keuangan, seorang 

analis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan 

dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan 
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memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Disamping itu, analisis semacam 

ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain seperti bank, untuk menilai apakah 

cukup beralasan (layak) untuk memberikan tambahan dana atau kredit baru, calon 

investor untuk memproyeksikan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

  Suatu perusahaan penerbangan juga mengalami persaingan yang ketat 

dengan maskapai penerbangan internasional yang mengembangkan rute 

penerbangan koneksi ke Indonesia. Hal ini semakin meningkatkan tingkat 

persaingan antar perusahaan penerbangan di Indonesia. PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk adalah perusahaan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang 

telah go public sejak Februari 2011. Perusahaan ini terus mengalami perkembangan 

dan inovasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan.  

  Perkembangan yang dialami Garuda Indonesia tercermin dengan 

perusahaan memperoleh titel sebagai Most Improved Airline (perusahaan 

penerbangan yang paling banyak mengalami perbaikan) dari Skytrax, lembaga 

pengkajian penerbangan udara dunia.  Sebelumnya lembaga lain yang berbasis di 

Australia yaitu Center for Asia Pacific Aviation (CAPA) menempatkan Garuda 

Indonesia dengan skor tertinggi yaitu diatas 8 mengalahkan Singapore Airlines, 

Cathay Pacific, Malaysian Airlines, dan Thai Airways. 

  PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan milik 

pemerintah (BUMN) yang menjalankan rute dalam negeri dan rute internasional. 

Dari tahun ke tahun Garuda selalu menjadi pemimpin dalam pasar penerbangan di 

Indonesia. Sejalan dengan visi Garuda, yaitu “A strong distinguished airline 
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through providing quality services to serve people around the world with 

Indonesian hospitality ” yang mendorong Garuda untuk senantiasa meningkatkan 

kinerja melalui peningkatan pelayanan, standar keamanan penerbangan, 

peningkatan jumlah passenger carried dan meningkatkan tingkat keuntungan, serta 

memenuhi harapan stakeholder-nya. (www.garuda-indonesia.com). 

  Maskapai penerbangan milik pemerintah PT Garuda Indonesia (Persero)  

mengkaji opsi penambahan modal dari pemegang saham akibat ketatnya kondisi 

neraca keuangan. Direktur Keuangan Garuda Indonesia Handrito Hardjono 

mengatakan neraca keuangan perseroan memang tengah tertekan. Rasio utang 

terhadap ekuitas emiten berkode saham GIAA itu telah memasuki masa kritis. 

  Menurut Handrito Hardjono, debt to equity ratio (DER) Garuda yang 

tercatat mencapai 1,1 kali, dinilai terlalu ketat untuk mendukung kinerja 

perseroan. "Target DER tetap 1,1 kali, kalau lebih dari itu agak berat balance 

sheet-nya," ujarnya, Jumat (8/8/2014). Hingga akhir Juni 2014, total utang Garuda 

mencapai US$1,2 miliar dengan nilai ekuitas mencapai US$1 miliar. Sehingga, 

DER perseroan mencapai 1,1 kali dengan utang jatuh tempo tahun ini mencapai 

US$200 juta - US$300 juta. 

  Handrito Hardjono menjelaskan untuk mempertahankan DER dapat 

dilakukan dengan penambahan modal dari pemegang saham. Diperkirakan 

penambahan modal akan dilakukan pada 2015 setelah perseroan membicarakan 

secara resmi dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Kondisi 

keuangan yang ketat itu, sambungnya, membuat perseroan akan mengajukan 
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sejumlah opsi kepada pemegang saham selain melalui penambahan modal. 

Penerbitan saham baru atau right issue dan menjual aset produktif juga menjadi 

pilihan untuk memperkuat permodalan. 

  Namun, opsi right issue sudah tidak mungkin dilakukan karena 

terkendala jumlah saham pemerintah yang diatur oleh undang-undang. 

Sebelumnya, perseroan telah menggelar right issue pada semester I/2014. 

Perseroan menawarkan sebanyak 3.227.930.633 lembar saham biasa atas nama 

seri B atau 12,48% dari enlarged capital dengan harga Rp460 per lembar. 

Perseroan meraup dana segar Rp1,4 triliun dalam pelaksanaan Penawaran Umum 

Terbatas (PUT) I tersebut.  

 Dana yang diperoleh digunakan untuk pengembangan armada baru dan 

belanja modal lainnya. Per 30 Juni 2014, saham Dwiwarna mencapai US$772,24 

juta atau setara dengan 60,5% dari total saham. Kemudian disusul oleh Credit 

Suisse AG Singapore TC AR CL PT Trans Airways sebesar US$314,29 juta atau 

24,62% dan saham publik US$189,54 juta atau 14,85%. (Bisnis.com, Jakarta 

20/10/2014). 

 Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan pesawat terbang yang 

telah dipercaya oleh Kementrian Agama Republik Indonesia untuk 

memberangkatkan jamaah haji dari seluruh Indonesia. Garuda Indonesia hari ini, 

Minggu (28/9) telah menyelesaikan penerbangan haji Phase I / Phase 

pemberangkatan calon jemaah haji dari tanah air ke tanah suci, dengan tingkat 
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ketepatan penerbangan (On Time Performance / OTP) sebesar 97,6%. 

(Beritasatu.com). 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang yang Berangkat Pada Penerbangan Domestik 

di Bandara Utama Indonesia Pada Tahun 2011 – 2014 Bulan 

Agustus (orang) 

Tahun Polonia 
Soekarno 

Hatta 
Juanda 

Ngurah 

Rai 
Hasanudin Jumlah 

2011 2.862.288 17.705.109 5.710.269 3.243.398 2.776.580 32.297.644 

2012 3.206.396 19.749.880 6.749.476 3.759.796 2.965.780 36.431.328 

2013 3.174.224 20.659.308 7.264.393 4.244.311 3.470.472 38.812.708 

2014 2.102.286 13.160.709 4.509.545 2.977.961 2.076.730 24.827.231 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

   Dari data perkembangan Jumlah Penumpang tersebut di atas, terlihat 

bahwa bandara paling dominan dengan jumlah penumpang terbanyak yang 

pertama adalah bandara Soekarno Hatta, yang kedua adalah bandara Juanda. 

Selain tabel 1.1 untuk melihat perkembangan penumpang di 5 bandara di 

Indonesia dalam 4 tahun terakhir dapat juga dilihat dari grafik di bawah ini: 

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Penumpang yang Berangkat Pada 

Penerbangan Domestik di Bandara Utama Indonesia Tahun 

2011 – 2014 Bulan Agustus (orang) 
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  Berdasarkan tabel 1.1 serta grafik 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penumpang Garuda Indonesia Airlines mengalami peningkatan pada setiap 

tahunnya hal ini dapat kita lihat dari jumlah masing-masing bandara udara besar 

yang terdapat di Indonesia. Dari tabel 1.1 tersebut dapat terlihat bahwa pada 

bandara udara Soekarno Hatta yang menduduki peringkat pertama sebagai 

bandara udara dengan jumlah penumpang terbesar untuk penerbangan domestik 

pada 4 tahun terakhir. 

Selain dilihat dari perkembangan penumpang Garuda Indonesia Airlines 

dapat juga dianalisis melalui perkembangan keuntungan yang dialami perusahaan 

tersebut. Dapat pula untuk diketahui, terlihat seiring dari perkembangan 

penumpang yang cenderung meningkat apakah perusahaan juga mengalami 

peningkatan pada Net Income dan Operating Revenue yang diperoleh pada setiap 

tahunnya. Adapun grafik perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Grafik 1.2 Net Income dan Operating Revenue PT. Garuda Indonesia Tahun 

2010-2013 (USD) 
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Laba

Pendapatan

Laba Pendapatan

2013 Rp137,204,655,000 Rp45,521,938,178,500 

2012 Rp1,077,168,124,414 Rp33,745,453,372,716 

2011 Rp808,665,320,215 Rp27,164,569,877,846 

2010 Rp518,151,177,891 Rp19,534,331,480,504 
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  Dari grafik diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa laba meningkat dari 

tahun 2010 hingga 2012, namun mengalami penurunan yang drastis pada tahun 

2013, hal tersebut disebabkan karena profit yang diperoleh pada tahun 2013 

terbilang paling rendah dibanding tahun sebelum – sebelumnya. Kemudian jika 

ditinjau dari pendapatannya sangat berbeda jauh dari tahun 2009 hingga 2013 

mengalami kenaikan secara terus menerus. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana   tingkat   kesehatan   PT.  Garuda   Indonesia   Tbk   periode 

2009 – 2013 ditinjau dari aspek keuangan, operasional dan administrasi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

   Dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan, sehingga diharapkan 

akan diperoleh hasil yang baik, maka penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasannya yaitu Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002, pada tanggal 4 Juni 2002 tentang “PENILAIAN 

TINGKAT KESEHATAN” Pasal 3, ditinjau dari tiga aspek yaitu keuangan, 

operasional dan administrasi. Penilaian kesehatan di analisis berdasarkan Annual 

Report PT. Garuda Indonesia, selama 5 tahun, yaitu pada periode 2009 hingga 

2013. 

 

D.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  judul  penelitian,  adapun  tujuan 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan  pada PT. 

Garuda Indonesia Tbk untuk periode 2009 hingga 2013.  

2. Analisis tingkat kesehatan ini terdiri dari 3 aspek yaitu keuangan, 

administrasi dan operasional. Dari ketiga aspek ini maka akan 

diketahui aspek mana yang paling dominan dalam menilai tingkat 

kesehatan. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagi Manajemen Perusahaan :  

  Analisis ini berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi keuangan 

dimasa depan serta sebagai titik awal perencanaan tindakan dalam memperbaiki 

penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan di masa datang. Selain itu, dapat 

digunakan sebagai bahan masukan pihak manajemen perusahaan. 

2. Bagi Investor :   

  Analisis laporan keuangan ini digunakan pemegang saham untuk 

meramalkan peningkatan laba serta perkembangan tingkat kesehatan keuangan 

perusahaan kedepannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

 Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi 

untuk peneliti selanjutnya. 

 

 


