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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan pertumbuhan perekonomian adalah salah satu factor penting 

yang mendorong berkembangnya indusri-industri di Indonesia" Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sekira 6,1 persen dibandingkan 2009 sebesar 4,5 persen. 

Pemulihan ekonomi tersebut diperoleh dari beberapa sektor, inflasi di 2009 

sebesar 2,78 persen, dan di 2010 terjadi peningkatan menjadi 6,9 persen," 

bukan hanya tumbuh positif namun juga semakin berkualitas. Hal itu 

terindikasi dari turunnya rasio Gini (Gini ratio) yang menunjukkan bahwa 

distribusi pendapatan semakin merata. "Pertumbuhan yang berkualitas tidak 

bisa hanya dilihat dari tingginya inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi. 

(Armida Alisjah-bana.2011) 

Pemerintah juga optimistis dengan laju pertumbuhan ekonomi 7-8 

persen per tahun. Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. 

Draf masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 20Il-

2025,laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator percepatan 

perekonomian nasional. 

Dengan semakin membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia 

pada saat ini tidaklah menutup kemungkin bahwa ada beberapa industry di 

Indonesia yang mendapat peningkatan yang menjanjikan salah satunya adalah 

industri property  yang mana menurut  Kepala Badan Pembina Konstruksi dan 
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Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sumaryanto mengungkapkan, nilai pasar 

jasa property nasional pada tahun ini mencapai Rp. 168.31 triliun. Dari jumlah 

tersebut 56 persen diantaranya merupakan dana swasta, BUMN, BUMD dan 

sisanya ialah dana pemerintah.  

 Angka pertumbuhan sektor property konstruksi sepanjang tahun 2005-

2009 adalah sebesar 5.4 persen. Sektor property konstruksi Indonesia 

menyumbang 6-7 persen dari produk domestik bruto nasional, sehingga 

memberikan konstribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan multiplier efek, memfasilitasi sektor lain untuk bergulir. 

Proyek-proyek yang menjadi pengerak utama sektor property di 

Indonesia dalam dua tahun terakhir ini meliputi sub sektor transportasi 42 

persen, energi listrik dan sumber daya air 23 persen, perumahan dan 

permukiman 21 persen, air minum dan sanitasi 9 persen, migas 3 persen serta 

komunikasi 2 persen. 

Indonesia memiliki pasar property  kedua terbesar setelah Cina, salah 

satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses transaksi 

adalah dengan menerapkan sistem pengadaan berbasis pada out put seperti 

Design – Build, Performance Based Contract, Engineering Procurement 

Contract (EPC).  

Dilain pihak mengatakan bahwa  “Industri property  pada tahun depan 

diperkirakan tumbuh hingga 30 persen menysul membaiknya perekonomian 

nasional yang mendongkrak permintaan kebutuhan properti,” katanya. 
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peningkatan anggaran pemerintah di sektor infrastruktur di Kementerian 

Pekerjaan Umum yang pada 2011 mencapai Rp57,2 triliun atau naik 56,7 

persen dibandingkan dengan realisasi APBNP 2010 sebesar Rp36,5 triliun 

akan berdampak signifikan pada penyelenggaraan jasa konstruksi di Tanah 

Air. Irwan Kartiawan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi 

Indonesia (Gapeksindo)   

Data Bisnis mencatat belanja property konstruksi dalam kurum waktu 

3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya 

anggaran pemerintah di sektor pekerjaan umum. Pada tahun 2008 anggaran 

untuk Kementerian PU mencapai Rp35,4 triliun, kemudian naik pada 2009 

menjadi Rp35,9 triliun.  Selanjutnya pada 2010 anggaran naik lagi menjadi 

Rp36,5 triliun dan pada 2011 Kementerian PU mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp57,2 triliun. Peningkatan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah 

itu juga memberi kontribusi terhadap kenaikan belanja konstruksi nasional 

yang pada 2008 mencapai Rp164,9 triliun, pada 2009 mencapai Rp170 triliun 

dan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp184 triliun. 

Meskipun prospek industri property  Indonesia telah menjadi menarik 

dan sangat menjanjikan, banyak perusahaan-perusahaan property lokal masih 

menghadapi kesulitan yang serius, seperti kinerja yang buruk dan daya saing 

rendah. Ada dua alasan utama di balik masalah: lingkungan yang mereka 

hadapi tidak menguntungkan, yang lain adalah kurangnya arah strategis untuk 

meningkatkan daya saing dan kinerja. Selain itu, tingginya potensi 
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pertumbuhan industri property nasional juga menjadikan Indonesia target 

ekspansi.  

”Menteri PU juga  menilai, kondisi yang seperti itu yang menjadikan 

pelaku jasa property nasional sulit bersaing dengan perusahaan asing untuk 

mendapatkan proyek dalam negeri sendiri. Dikatakan, prediksi dari Bappenas 

menyebutkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 5-6% dibutuhkan 

investasi di bidang infrastruktur sekitar Rp 700 triliun. 

Padahal, sebagian besar masih memburu proyek pemerintah yang 

porsinya hanya 40%. Untuk memburu sisa proyek (60%) diperlukan 

persaingan super ketat dengan perusahaan property asing di dalam negeri. 

Dengan kenyataan bahwa komposisi penyedia jasa property nasional 80% nya 

adalah perusahaan yang tidak memiliki tenaga ahli kompeten dalam 

menunjang kinerja perusahaannya, maka diperlukan kesiapan masyarakat 

penyedia jasa property untuk menjadi profesional dan peningkatan kompetensi 

tenaga ahli dan tenaga terampil untuk dapat bersaing. Menteri PU juga 

mengakui untuk menghadapi persaingan regional dan global, kita sangat 

membutuhkan dukungan perbankan, asuransi dan peran arbitrase yang bisa 

menjamin kelancaran penyelenggaraan. 

PT. Surya semesta internusa adalah sebuah perusahaan kontruksi 

bangunan yang telah mendapatkan pasar khususnya di bidang industry 

property. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan telah terjadi 

penurunanan yaitu pada tahun 2008  yang cukup membuat kondisi perusahan 
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dalam keadaan yang sulit hingga perusahaan harus mencatatkan hasil yang 

negatif di tahun tersebut.  Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat dilihat 

bahwa telah terjadi penurunan pada surya semesta internusa  yang mana 

mengacu pada fenomena sebelumnya kebanyakan permasalahan tersebut 

diyakini ada kaitannya dengan kinerja perusahan. Permasalahan yang terjadi 

inilah yang melatar belakangi peneliti dalam  mengetahui apakah kinerja 

perusahan surya semesta internusa  mempunyai kinerja keuangan yang sehat 

ataukah tidak sehat untuk dapat bersaing di dunia property dalam negeri. 

Mengigat pentingnya pengaruh analisis laporan keuangan terhadap penilaian 

kinerja keuangan perusahaan, maka penulis mengambil judul “Analisis 

kinerja keuangan PT.SURYA SEMESTA INTERNUSA”. 

B. Rumusan penelitian  

Berdasarkan pada uraian-uraian dalam latar belakang di atas dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana kinerja keuangan PT. 

Surya semesta internusa ? 

C. Batasan masalah  

Mengingat luasnya lingkup permasalahan terkait dengan faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan ini maka dalam penilaian 

ini dibatasai pada rasio keuangan yaitu, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 

rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pasar pada data laporan keuangan 

tahun 2008-2010 
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D. Tujuan dan maanfaat bagi penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja keuangan PT. Surya Semesta Internusa. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi perrusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat digunkan sebagai dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan. 

b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. 

c. Bagi kreditur 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian kredit 

pada perusahaan yang sedang sedang di teliti. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pokok 

bahasan ini. 


