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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar 

ekonomi, yaitu sektor swasta, BUMN dan Koperasi. Salah satu dari BUMN 

tersebut adalah PT. DIRGANTARA INDONESIA yang merupakan satu-

satunya perusahaan yang memproduksi dan merakit pesawat terbang di 

Indonesia baik untuk memenuhi permintaan di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan juga dituntut  untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen sebagai pemakai produknya. 

Namun diera globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin 

canggih, persaingan bebas yang semakin ketat, tingkat suku bunga dan 

inflasi yang cepat berubah, serta perekonomian yang semakin tidak menentu 

akan mengakibatkan goncangan bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasional. Sejalan dengan perkembangan 

perekonomian yang semakin maju dan iklim yang serba kompetitif, maka 

setiap perusahaan harus dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

dimilikinya, baik sumber rasio maupun sumber-sumber lainnya yang dapat 

meningkatkan produktifitas dan bekerja pada tingkat daya guna yang baik. 

Strategis Bisnis Unit Aircraft Services PT. DIRGANTARA 

INDONESIA adalah suatu lembaga atau instansi yang bergerak dalam 

bidang perekonomian dan merupakan satu kesatuan teknis ekonomi tempat 

terjadinya proses produksi pesawat dan juga perawatan pesawat yang selalu 

berusaha untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek 

atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan. Informasi laporan keuangan menjadi salah satu alat penting 

dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dilain pihak keberhasilan dan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang tergantung 
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pada banyaknya keputusan individual atau kolektifitas dari pihak 

manajemen. 

Menurut Fahmi (2012:2), menyatakan bahwa Kinerja Keuangan 

merupakan gambaran pencapaian keberhasilan perusahaan dari pencapaian 

keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas 

berbagai aktifitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja 

keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan 

pelaksanaann keuangan secara baik dan benar. 

Setiap keputusan yang di ambilnya akan menyebabkan dampak 

keuangan atau ekonomi yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk. 

Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap 

laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan 

sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan 

datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan 

keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil financial yang telah dicapai di 

waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

perusahaan, serta hasil-hasil yang cukup baik. 

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis 

Laporan Keuangan (2002:63), Laporan Keuangan adalah laporan yang 

diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan 

dengan informasi lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan 

gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. 

Berhubungan dengan hal itu maka pemerintah melaksanakan 

pembangunan di segala sektor, pemerintah memberikan peran dan ruang 

gerak yang lebih luas kepada perusahaan. Salah satu tujuan dari badan usaha 

adalah mempertahankan kontuinitas usaha dengan jalan memperoleh 

keuntungan (profit). Namun dalam kenyataannya dalam dunia usaha, banyak 

perusahaan yang gulung tikar ditengah-tengah persaingan karena tidak 

mampu mengelola modalnya secara efektif. 
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Oleh karena itu menjadi tanggung jawab manajer keuangan untuk 

mengelola modal secara efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu 

mensejahterahkan pemilik atau menambah nilai perusahaan dengan 

memaksimalkan laba. Laba yang memaksimalkan tidak hanya dilihat dari 

jumlah laba yang ingin dicapai, tetapi perushaan juga harus 

memperhitungkan dan membandingkan jumlah modalnya yang 

dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan. 

Profit margin dari suatu perusahaan itu menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan (laba usaha untuk setiap rupiah penjualan) 

selama satu periode tertentu, sedangkan tingkat perputaran aktiva dan suatu 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan memutarkan dana yang tersedia, 

tertanam dalam unsur aktiva selama satu periode tertentu. 

Bagi suatu perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas adalah 

lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah 

merupakan ukuran apakah perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. 

Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak 

hanya bagaimana usaha untuk memperlancar laba, tetapi lebih yang penting 

ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas. 

Profitabilitas menurut R. Agus Sartono (2010:122) menyatakn 

bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri”. 

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai dasar keputusan 

investasi memiliki kelemahan karena metode tersebut para investor 

mengabaikan adanya biaya modal perusahaan. Sulit diketahui apakah 

perusahaan tersebut telah menciptakan nilai tambah atau tidak dengan 

menggunakan metode analisis rasio keuangan sebagai dasar pertimbangan 

investasi. Beberapa perusahaan mungkin akan menganggap wajar dengan 

peningkatan penjualan perusahaan tetapi sebenarnya bisa saja perusahaan 

sedang mengalami kondisi yang kurang baik yang disebabkan penggunaan 
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biaya modal yang melebihi tingkat pengembalian perusahaan. Oleh karena 

itu dikembangkan metode EVA oleh Stern Stewart. 

EVA (Economic Value Added) yaitu metode kinerja perusahaan 

yang memfokuskan pada penerapan nilai, dan hanya bisa menilai proses 

dalam periode satu tahun, melalui metode ini dapat diketahui apakah telah 

terjadi penambahan nilai atau tidak disuatu perusahaan. Penilaian kinerja 

perusahaan dengan menggunakan metode EVA tidak perlu membandingkan 

suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam indikator EVA, jika 

EVA perusahaan bernilai positif maka perusahaan berhasil menciptakan 

nilai tambah, begitupun sebaliknya. Perusahaan yang memilik nilai EVA 

tinggi lebih menarik bagi investor, karena memiliki nilai yang tinggi berarti 

perusahaan akan memberikan return yang tinggi pula bagi para pemegang 

saham. 

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat betapa pentingnya peran 

kinerja keuangan dalam suatu perusahan , untuk itu penulis mengambil judul 

penelitian tentang: 

“KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN  

PERHITUNGAN  RASIO  PROFITABILITAS DAN PENDEKATAN 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)  PADA SBU AIRCRAFT PT. 

DIRGANTARA INDONESIA ” 
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1.2 Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran ataupun penafsiran yang 

terlalu luas serta lebih fokus terhadap objek pembahasan, dalam laporan 

Tugas Akhir ini penulis akan mengemukakan batasan ruang lingkup 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

3. Pengertian Analisis Rasio 

4. Pengertian Analisis Rasio Laporan Keuangan  

5. Penerapan Rasio Profitabilitas dalam Laporan Keuangan SBU ACS PT. 

Dirgantara Indonesia 

6. Peran Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Profitabilitas dalam SBU 

Aircraft PT. Dirgantara Indonesia. 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan 

Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 

2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur berdasarkan rasio profitabilitas pada SBU Aircraft 

Services PT Dirgantara Indonesia periode 2013-2015. 

3. Untuk Mengetahui Perkembangan Analisis Rasio Profitabilitas 

pada SBU Aircraft Services PT Dirgantara Indonesia pada 

periode 2013-2015. 
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1.3.2 Kegunaan Penulisan 

1.3.2.1 Bagi Penulis 

1. Mahasiswa dapat memperoleh gambaran secara langsung  

tentang perusahaan dan dapat memberikan pengalaman serta 

menambah pengetahuan tentang masalah pemasaran dan 

promosi penjualan. 

2. Sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh di bangku kuliah. 

3. Sebagai sarana persiapan diri untuk menghadapi realitas kerja 

setelah menyelesaikan studi. 

 

1.3.2.2 Bagi Universitas Diponegoro Semarang 

1. Memperoleh bahan masukan bagi pengembangan kurikulum 

serta  modul laboratorium. 

2. Meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma III Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sesuai dengan 

kebutuhan pasar. 

1.3.2.3 Bagi PT. Dirgantara Indonesia 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan diharapkan 

dapat memberi masukan dalam meningkatkan efektivitas kerja 

di masa yang akan datang. 

2. Terjalinnya hubungan kerjasama antara PT. Dirgantara 

Indonesia dengan Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro Semarang. 
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1.4 Cara Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar 

penyusunan laporan Tugas Akhir, penulis melakukan cara pengumpulan 

data, dimana data tersebut berupa data primer dan data sekunder. 

1.4.1 Data Penelitian 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan secara langsung, 

baik melalui wawancara maupun hasil pengukuran langsung 

lainnya. Dalam hal ini data penulis diperoleh langsung dari 

PT.Dirgantara Indonesia. 

 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak 

lain, seperti laporan keuangan, laporan hasil studi, publikasi ilmiah 

dan sebagainya. Untuk data sekunder ini penulis peroleh dari kuliah 

kerja praktek mengenai struktur organisasi. Selain itu juga 

mengumpulkan dengan browsing melalui internet. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, antara lain:  

1.4.2.1 Studi Kepustakaan 

  Menurut M. Nazir (2003 : 27) Studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan. 

 Metode ini dilakukan oleh penulis dengan cara 

mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku mengenai 

bauran pemasaran dan  bahan-bahan  lain  yang mempunyai  

relevansi  dengan  permasalahan yang akan dibahas, khususnya 
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berkaitan dengan Laporan Keuangan  SBU Aircraft Services PT. 

Dirgantara Indonesia. 

 

1.4.2.2 Studi Lapangan 

   Menurut Sugiyono (2008 :63) terdapat beberapa teknik 

pengumpulan data berdasarkan studi lapangan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

  Pada bagian studi lapangan ini, penulis menggunakan  

metode observasi dan wawancara. 

1. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara meminta 

penjelasan, keterangan, maupun informasi secara 

langsung kepada pihak-pihak dari PT. Dirgantara 

Indonesia yang berkaitan dengan pokok bahasan 

laporan Tugas Akhir. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup 

pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui garis 

besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan. 

 

Bab II Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum PT. Dirgantara bersama unit 

bisnisnya Strategis Sistem Unit Aircraft Servis Bandung, Jawa Barat yang 

meliputi sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi, logo 

perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. 
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Bab III Pembahasan 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan 

yang telah disampaikan, antara lain tentang Pengertian Laporan Keuangan, 

Tujuan Laporan Keuangan, Isi dari Laporan Keuangan, Pengertian Analisis 

Rasio Keuangan, Pengertian Rasio Profitabilitas pada Rasio Keuangan. 

 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini, penulis berupaya mengambil kesimpulan mengenai 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


