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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perencanaan keuangan dikatakan baik jika mempunyai manfaat bagi 

perusahaan. Di mana perusahaan dapat  mengetahui semua pemasukan maupun 

pengeluaran dana yang dimiliki. Sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan 

yang perlu dilakukan untuk meraih  keuntungan maupun tindakan yang tidak perlu 

dilakukan, apabila hasilnya akan membuat perusahaan mengalami kerugian. 

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat kita lihat dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut.  

Menurut (Jumingan, 2014) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan. Laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari neraca laba rugi, serta 

laporan keuangan-keuangan lainnya. Tujuan dilakukannya analisis terhadap pos-

pos neraca yaitu untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai posisi keuangan 

perusahaan. Sedangkan untuk analisis terhadap laporan laba rugi sendiri,  akan 

memberikan gambaran mengenai usaha perusahaan. 

          Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik adalah perusahaan yang 

mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga membuat perusahaan 

dapat bertahan dan memenangkan persaingan di dalam dunia usaha. Dalam menilai 

kinerja keuangan dan prestasi perusahaan diperlukannya tolok ukur, tolak ukur 

yang dimaksud berupa rasio maupun indeks. Menurut (Jumingan, 2014) analisis 

rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan 

pos laporan keuangan lainnya baik secara inividu maupun bersama-sama guna 
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mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu, baik dalam neraca maupun 

laporan laba rugi. 

          Salah satu rasio yang dapat dipergunakan untuk  menilai prestasi perusahaan 

dan kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan 

Halim,2003). Rasio profitabilitas dapat kita pergunakan untuk memberikan 

jawaban mengenai effektivitas manajemen perusahaan hingga memberikan 

gambaran tentang effektivitas pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, 

diperlukannya analisis rasio profitabilitas pada perusahaan kontruksi untuk melihat 

sejauh mana perusahan dapat melakukan efektivitas pengelolaan keuangan. 

Industri konstruksi  dalam tiga tahun terakhir ini memang menunjukkan 

perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya pembangunan 

infrastruktur yang dilakukakan oleh pemerintah. Pemerintah sadar betul dengan 

infrastruktur yang baik akan membuat sistem distribusi dan logistik pun semakin 

baik. Sehingga perekonomian serta daya saing Indonesia pun meningkat. Untuk itu 

pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019 di 

antaranya, 1.000 kilo meter (km) pembangunan jalan tol, 2.650 km pembangunan 

jalan baru, 30 km pembangunan jembatan baru, 65 pembangunan bendungan, serta 

15 bandara baru sebagaimana dilansir oleh tribunnews.com pada Sabtu, 30 

Desember 2017 

Pencapaian pembagunan infrastrukur yang telah ditargetkan antara lain 

sudah mulai terbangunnya jalan tol, jalan baru, bendungan serta bandara. Untuk 

pembangunan jalan tol telah merampungkan 568 km dengan rincian, di tahun 2015 

telah dibangun 132 km, 2016 terbangun 44 km, dan tahun 2017 telah 

merampungkan 392 km. Adapun jalan tol yang dapat dimanfaatkan masyarakat 

antara lain Akses Tanjung Priok sepanjang 11,4 km, Gempol-Pasuruan Seksi 1 

sepanjang 15,7 km, Kertoso-Mojokerto Seksi 2 sepanjang 19,9 km, Semarang-Solo 

Seksi 3 sepanjang 17,6 km. Kemudian Palembang-Indralaya seksi 1 sepanjang 7,4 
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km, Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 sepanjang 10,45 km, Medan-Kualanamu-Tebing 

Tinggi seksi 2 hingga 6 sepanjang 42,1 km, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 

Seksi IB dan IC sepanjang 8,4 km. sebagaimana dilansir oleh tribunnews.com pada 

Sabtu, 30 Desember 2017. 

 

 Pembangunan  jalan baru pada tahun 2017 telah mencapai 778 km, 

sehingga total jalan baru yang sudah dibangun pada tahun 2015-2017 mencapai 

2.632 km. Untuk jalan perbatasan Kalimantan ditargetkan tembus pada 2019 

sepanjang 1.921 km, dimana provinsi Kalimantan Barat sudah menembus 742,4 km 

dari target 850 km. Kalimantan Timur ditargetkan terbangun 244 km dan sudah 

menembus 167,1 km, dan Kalimantan Utara sudah menembus 678,9 km dari target 

827 km. Kemudian, jalan perbatasan Papua yang memiliki total panjang 1.098,2 

km sudah menembus 892,3 km dan jalan tembus sepanjang 205,9 km. Sedangkan, 

untuk Jalan Trans Papua sudah terbangun 3.976 km dari yang ditargetkan 4.825 km 

pada 2019. Selanjutnya jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

memiliki panjang 176,20 km sudah membus 152,94 km, dimana terdapat jalan baru 

sepanjang 94 km (tribunnews.com pada Sabtu, 30 Desember 2017) 

 

Jembatan gantung yang telah rampung pada tahun ini di antaranya delapan 

jembatan gantung di Provinsi Jawa Tengah yaitu Jembatan Sudisari 1 membentang 

60 meter, jembatan Glagah sepanjang 32 meter, jembatan Gadingan 120 meter, 

jembatan Slada 32 meter. Jembatan Pasir Puncu 60 meter, Jembatan Rahayu 72 

meter, Jembatan Kradenan 90 meter, dan jembatan Pulokulon sepanjang 90 meter. 

Kemudian satu Jembatan Gantung di Provinsi DIY yakni Jembatan Wanagama 

sepanjang 42 meter. Selanjutnya, tiga jembatan gantung di Jawa Timur di antaranya 

Jembatan Desa Parakan 32 meter, Jembatan Tangul Welahan 90 meter. Lalu, satu 

jembatan gantung di Nusa Tenggara Timur yaitu Jembatan Welamusa sepanjang 90 

meter (tribunnews.com pada Sabtu, 30 Desember 2017). 

 

Hingga akhir 2017, sudah terbangun sebanyak 39 bendungan yang terdiri 

dari 30 bendungan baru dan sembilan bendungan telah rampung, sehingga 
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bendungan ini menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 hektar 

menjadi 859.626 hektar, dengan kapasitas tampung sebesar 1.031 juta meter kubik 

(tribunnews.com pada Sabtu, 30 Desember 2017). 

 

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan bandara di berbagai 

daerah, dimana pada tahun ini telah membangun tujuh bandara baru dari total target 

15 bandara periode 2014-2019. Adapun bandara baru yang dioperasikan tahun ini 

di antaranya Bandara Maratua, Werur, dan Koroway Batu, sementara empat 

bandara yakni Letung, Namniwel, Miangas, dan Morowali telah beroperasi  

(tribunnews.com pada Sabtu, 30 Desember 2017). 

 

 Dengan adanya pembangunan infrasruktur akan membuat perekonomian 

Indonesia  meningkat. Di tahun 2016 sektor konstruksi menempati posisi ketiga 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 0,51 persen. Basuki 

Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

mengemukakan pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi 

riil, turut menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita. Infrastruktur juga telah 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Demikian sebagaimana 

dilansir oleh kompas.com pada 10 Februari 2017. 

 

Dengan menjadikan sektor konstruksi sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tentu membuat perusahaan konstruksi berlomba – lomba 

melakukan berbagai hal untuk mempertahankan eksistensinya. Selain modal sendiri 

dengan berjalannya suatu perusahaan pasti membutuhkan tambahan modal. Salah 

satu cara untuk memperoleh tambahan modal tersebut yaitu dengan menawarkan 

saham kepada public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perusahaan konstruksi yang sudah go public dan terdaftar BEI yang sudah 

dibedakan menjadi perusahaan BUMN dan milik swasta ada pada tabel  berikut ini. 

 

 

 



5 
 

Tabel 1.1 

Perusahaan Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan Yang Terdaftar di BEI 

Perusahaan Konstruksi Milik Pemerintah 

(BUMN) 

Perusahaan Konstruksi Milik Swasta 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Ascet Indonusa Tbk 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Total Bangun Persada Tbk 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Indonesia Pondasi Raya Tbk 

 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT Mitra Pemuda Tbk 

  PT Nusa Raya Cipta Tbk 

  PT. Paramita Bangun Saran Tbk 

  PT Pelita Samudera Shipping Tbk 

  PT Surya Semesta Internusa Tbk 

  PT Totalindo Eka Persada Tbk 

 PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk 

https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-

konstruksi-bangunan/ 

Sub sektor Konstruksi dan Bangunan diperbaharui 31 Desember 2017 

 Meskipun sama-sama merupakan perusahaan konstruksi, namun masing-

masing perusahaan memiliki perbedaan baik dari manajemennya maupun 

pengelolaan keuangannya. Dapat dilihat dari laba bersih masing-masing 

perusahaan. Jika dilihat dari rata-rata laba bersih kedua kelompok perusahaan 

didapatkan bahwa perusahaan konstruksi milik pemerintah pada periode penelitian 

yaitu 2015-2017 memiliki rata-rata laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata laba bersih perusahaan konstruksi milik swasta. Sementara itu 

untuk rata-rata pendapatan pada periode penelitian yakni 2015-2017 didapat bahwa 

perusahaan konstruksi milik pemerintah pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

pendapatan perusahaan konstruksi milik swasta. 

https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-konstruksi-bangunan/
https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-konstruksi-bangunan/
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 Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan analisis yang berkaitan 

dengan perbandingan kinerja keuangan perusahaan konstruksi milik pemerintah 

(BUMN) dengan perusahaan konstruksi swasta. Dengan penelitian ini dapat 

diketahui perbedaan kinerja keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas. 

Penelitian ini  dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk para investor 

yang berniat untuk menanamkan modalnya, serta menjadi inspirasi bagi  penelitian 

selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan  untuk membuat skripsi yang 

berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN KONSTRUKSI  MILIK PEMERINTAH (BUMN) DENGAN 

PERUSAHAAN KONSTRUKSI MILIK SWASTA PERIODE 2015-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

kali ini adalah : 

“ Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan konstruksi milik 

pemerintah (BUMN) dengan perusahaan konstruksi milik swasta dilihat dari GPM, 

OPM, NPM, ROA, dan ROE ? ”  . 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempertegas 

ruang lingkup penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasinya antara 

lain : 

1. Obyek penelitian adalah pada dua kelompok perusahaan konstruksi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan konstruksi milik pemerintah 

(BUMN) dan  perusahaan konstruksi milik swasta. 

3. Laporan keuangan kedua kelompok perusahaan yang diolah adalah laporan 

keuangan tahun 2015-2017. 

4. Adapun  rasio profitabilitas yang menjadi dasar penelitian adalah rasio 

GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE 



7 
 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah  

menganalisis  perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan konstruksi milik 

pemerintah (BUMN) dengan perusahaan konstruksi milik swasta dilihat dari rasio 

profitabiltas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak 

pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat penelitian 

secara teoritis adalah sebagai bahan referensi yang dapat digunakan bagi penelitian 

selanjutnya mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan. Sedangkan manfaat 

praktis bagi penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini, penulis mendapatkan pengetahuan secara 

lebih mendalam tentang analisis kinerja keuangan sebagai dasar dalam 

menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan konstruksi dengan 

milik pemerintah (BUMN) dengan perusahaan konstruksi milik swasta 

periode 2015-2017. 

2. Bagi Investor 

Sebagai informasi mengenai kondisi suatu perusahaan yang nantinya dapat 

dijadikan bahan pertimbangan apakah perusahaan ini layak untuk tetap 

diinvestasikan atau tidak.  

3. Bagi Perusahaan Kontruksi 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

jika perlu dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas suatu 

perusahaan. 

 

 

 




