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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdirinya perusahaan tentunya memiliki beberapa tujuan yang jelas. 

Beberapa tujuan tersebut yaitu, untuk mencapai keuntungan maksimal dengan 

memaksimalkan sumber daya yang ada. Memakmurkan pemilik perusahaan 

atau para pemilik saham, dan memaksimalkan nilai perusahaan yg tergambar 

dari harga sahamnya. Berdasarkan dari beberapa tujuan tersebut maka di era 

modern saat ini banyak perusahaan yang mulai bersaing dengan mengeluarkan 

biaya yang cukup tinggi untuk mencapai tujuannya. Tingginya biaya yang 

dikeluarkan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Sektor transportasi merupakan salah satu subsektor dari sektor 

infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Infrastruktur merupakan salah satu faktor 

penentu pembangunan ekonomi yang sama pentingnya dengan faktor-faktor 

produksi umum lainnya seperti modal dan tenaga kerja. Sektor transportasi di 

Indonesia baik sebagai infrastruktur maupun layanan jasa adalah suatu urat nadi 

utama kegiatan perekonomian yang akan menentukan tingkat keunggulan daya 

saing suatu perekonomian.  
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Kondisi transportasi di Indonesia saat ini masih mengalami hambatan 

yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya penanganan untuk hambatan tersebut, sehingga 

berimbas pada dukungan pembiayaan dari dunia perbankan maupun lembaga 

keuangan non-bank kurang atau terbatas dalam memberi pinjaman kredit yang 

mengakibatkan industri sektor transportasi di Indonesia sulit dalam 

meningkatkan produktivitasnya.  

Sejak krisis ekonomi hingga sekarang perhatian pemerintah terhadap 

penyediaan infrastruktur sangatlah minim, khususnya di wilayah luar Jawa. Hal 

tersebut terjadi karena setelah krisis pemerintah harus fokus terhadap hal-hal 

yang lebih mendesak seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan 

perekonomian secara keseluruhan, mencegah pelarian modal, menanggulangi 

hutang luar negeri, serta menstabilkan kembali situasi politik dan sosial. 

Sehingga pengembangan dan pembangunan infrastruktur terbengkalai yang 

mengakibatkan industri transportasi saat ini sulit berkembang.  

Pemerintah saat ini tengah gencar menginformasikan investasi di 

proyek infrastruktur yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk membangun infrastruktur 

melalui pembenahan di sector transportasi. Meskipun sektor transportasi saat ini 

telah dibenahi akan tetapi perusahaan sektor transpotasi tidak bisa lepas dengan 
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laba negatif selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan 

yang dipublikasikan di BEI beberapa perusahaan transportasi mengalami 

kerugian atau laba negatif tidak hanya satu tahun tetapi juga beberapa tahun. 

Tabel 1.1  Data perusahaan sektor transportasi yang mengalami kerugian dan 

penurunan laba dalam tahun 2012-2015 

No 
Kode 

Perusahaan 

Laba per Tahun 

2012 2013 2014 2015 

1 APOL Rp(720.080.469.181) Rp(965.672.947.183) Rp(16,710,865,497) Rp(965,312,398,104) 

2 ASSA Rp  29.453.261.026 Rp 92,042,801,164 Rp 44,661,671,704 Rp  33,274,482,039 

3 BBRM $8,570,344 $5,369,904 $193,083 $(27,450,466) 

4 IATA $(186) $(1,861) $(2,493,377) $(10,369,758) 

5 LRNA Rp  7,176,079,060 Rp  6,548,491,36 5 Rp  2,159,119,230 Rp (1,101,760,987) 

6 MBSS $36,552,704 $39,416,509 $21,724,785 $(10,182,592) 

7 MIRA Rp  12,288,453,775 Rp  53,530,391,009 Rp(23,076,279,436) Rp (18,912,665,964) 

8 RIGS $6,056,530 $ (6,801 ,280)  $(2,122,231) $(12,149,732) 

9 SAFE Rp (6.299.160.366) Rp 4,675,335,495 Rp 4,336,191,695 Rp 1,354,069,993 

10 SDMU Rp 5.151.853.385 Rp 28,208,818,287 Rp 9,311,423,698 Rp 3,884,967,226 

11 TRAM Rp (30.684.235) Rp  3.862.762 Rp (33,814,814) Rp (76,347,975) 

12 WEHA Rp  5,933,000,000 Rp  1,770,000,000 Rp  3,512,000,000 Rp (39,902,000,000) 

13 WINS $24,026,772 $36,786,270 $30,271,571 $(9,338,159) 

14 ZBRA Rp (8,700,000,000) Rp (7,849,000,000) Rp (8,949,028,819) Rp (8,351,373,538) 

sumber : www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 yang didapat dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan di BEI beberapa perusahaan sektor transportasi mengalami 

fluktuasi laba bersih antara lain : APOL, ASSA, MBSS, MIRA, RIGS, SAFE, 

SDMU, TRAM, WEHA, WINS, ZBRA. Perusahaan yang mengalami 

penurunan drastis pada tahun 2015 yaitu APOL, MBSS, WEHA, dan WINS 

masing-masing sebesar Rp(965,312,398,104), $(10,182,592), Rp 

(39,902,000,000) dan $(9,338,159).  
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Laporan laba di tabel 1.1 juga menunjukkan beberapa perusahaan yang 

penurunan laba selama tahun 2012 sampai tahun 2015 antara lain : BBRM, 

IATA, dan LRNA dengan laba tahun terakhir yang mengalami kerugian 

$(27,450,466), $(10,369,758), dan Rp (1,101,760,987). Kerugian tersebut 

disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga dukungan 

pendanaan hutang dari lembaga keuangan bank maupun non bank, selain itu 

dari perusahaan sendiri kurangnya langkah antisipasi apabila perusahaan sedang 

menuju kondisi financial distress. 

Turunnya laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas yang akan 

menuju kearah negatif maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sedang 

mengalami financial distress. Terjadinya financial distress  ditandai dengan 

kesulitan keuangan, yang ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Adapun kesulitan 

keuangan jangka pendek yang biasanya bersifat sementara, jika tidak segera 

ditangani akibatnya dapat berkembang menjadi kesulitan keuangan yang besar 

dan jika terjadi berlarut-larut, perusahaan bisa direorganisasi. 

Financial distress  terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola 

dan menjaga kestabilan kinerja keuangan perusahaannya yang bermula dari 

kegagalan mempromosikan produknya yang berakibat pada turunnya penjualan 

sehingga dengan pendapatan yang kecil akan memungkinkan perusahaan 

mengalami kerugian operasional maupun kerugian bersih, menurut penelitian 
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terdahulu (Brahmana, 2007:13). Hal tersebut apabila terus terjadi, maka akan 

mengakibatkan total kewajiban perusahaan akan melebihi total aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Kondisi di atas mengindikasikan sedang mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress) yang pada akhirnya apabila perusahaan 

tidak mampu keluar, maka perusahaan tersebut akan mengalami kapailitan atau 

kebangkrutan.  

Hal yang berpengaruh terhadap kondisi financial distress yaitu 

financial ratios, dengan cara menganalisis rasio keuangan di laporan keuangan 

yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Rasio keuangan menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya terjadi. Indikator rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi financial distress  perusahaan adalah 

rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas 

dikarenakan rasio-rasio ini dianggap dapat menunjukkan kinerja keuangan dari 

efisiensi perubahan secara umum, menurut peneliti terdahulu (Hanifah, 2013:6).  

Rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi financial 

distress adalah rasio profitabilitas, yang diukur melalui ROA (return to asset) 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2002 : 63). 

Laba merupakan ukuran kinerja perusahaan untuk dijadikan indikator penting 

bagi investor dalam menilai perusahaan dengan melihat pertumbuhan 
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profitabilitasnya. Indikator terjadinya financial distress  perusahaan mengalami 

laba bersih negatif, namun apabila perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti 

kinerjanya baik dan terhindar dari financial distress.  

Ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

atau hutang merupakan indikator perusahaan mengalami financial distress  

(Altman, 2006:7). Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage 

membahas terkait pendanaan yang membandingkan persentase pendanaan dari 

modal sendiri dan pendanaan dari hutang. Semakin besar pendanaan yang 

berasal dari hutang berpotensi terjadinya kebangkrutan sehingga peluang 

terjadinya financial distress  akan semakin besar, dikarenakan resiko besar 

terjadinya kesulitan pembayaran di masa yang akan datang.  

Leverage yang diukur melalui Debt To Asset Ratio berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kondisi perusahaan yang mengalami financial distress  

(Platt dan Platt, 2002). Teori tersebut juga diperkuat lagi oleh penelitian almilia 

dan kristijadi bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial 

distress. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul 

“pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kondisi financial distress pada 

perusahaan sektor transportasi yang tercatat di BEI”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress  pada perusahaan sektor transportasi yang tercatat di BEI? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kondisi financial distress  

pada perusahaan sektor transportasi yang tercatat di BEI ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membatasi pada perusahaan sektor Transportasi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk tahun buku 2012 sampai dengan 

2015 dan masuk pada kategori financial distress berdasarkan variabel 

profitabilitas dan leverage. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kondisi 

financial distress  pada perusahaan sektor transportasi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 
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b. Untuk menguji variabel yang paling berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Adanya penelitian ini maka diharapkan perusahaan mampu 

mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kondisi 

financial distress  pada perusahaannya. Sehingga pihak perusahaan 

dapat mengetahui apabila perusahaan dalam kondisi financial distress.  

b. Bagi Investor 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan referensi apabila akan berinvestasi pada perusahaan 

sektor transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi 

financial distress  perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

wacana untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

 


