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BAB 1

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan usaha semakin meningkat, terutama bagi 

perusahaan properti yang salah satunya merupakan perusahaan yang terlihat 

berkembang, dengan seiringnya waktu banyaknya perusahaan properti yang hadir 

di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan antar perusahaan 

properti untuk menonjolkan kualitas dari pelayanan jasa yang begitu optimal. 

Oleh karena itu perkembangan perusahaan salah satunya ditetapkan oleh kondisi 

laporan keuangan perusahaan tersebut.

Kredit properti tumbuh 15% lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu 

tahun 2015 termasuk kredit konstruksi, real estat, dan kredit pemilikan rumah 

atau apartemen. Serta rendahnya tingkat inflasi dan suku bunga (BI Rate) yang 

diperkirakan bakal turun. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur ikut 

membantu bangkitnya sektor properti. Pada gilirannya, perekonomian pun ikut 

terdongkrak menjadi sekitar 5,3 % hingga 6 % daya beli masyarakat mulai 

meningkat, karena punya kemampuan lebih untuk membeli hunian dan jenis 

properti lainnya.

Dari penjelasan diatas oleh karena itu persaingan yang semakin ketat 

setiap perusahaan dituntut mempersiapkan strategi yang jitu dan perencanaan
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yang begitu baik dalam melanjutkan usahanya agar tetap menjadi perusahaan 

yang sehat dan berkembang. Kepercayaan konsumen sangatlah penting bagi 

perusahaan, ketika konsumen merasa puas dengan kualitas perusahaan yang telah 

ditunjukan itu akan  menjadi point tambahan bagi perusahaan tersebut. Maka dari 

itu perusahaan properti harus menjaga kualitas pelayanan dan jasanya. Dan salah 

satunya perusahaan properti yang ada di Indonesia yaitu PT. Adhi Karya (persero) 

Tbk dan PT. Surya Semesta Internusa Tbk.

PT. Adhi Karya (persero) Tbk salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa konstruksi pembangunan infrastruktur, properti, real estate dan EPC 

(Enegenering, Procurement and Construction) dan PT. Surya Semesta Internusa 

bergerak dalam bidang jasa kostruksi, pengembangan kawasan industri, propertI 

komersia dan perhotelan. 

Laporan keuangan menggambarkan keadaan keuangan dan nilai suatu 

usaha perusahaan saat menjalankan kegiatannya, laporan keuangan yaitu jalan 

paling bermanfaat untuk memperhitungkan kondisi ekonomis dan prestasi suatu 

perusahaan. Laporan keuangan memerankan pelajaran  tentang informasi tentang 

posisi keuangan perusahaan, kepada para analisis dalam perencanaan pengambilan 

ketentuan. Laporan keuangan mampu menjelaskan titik temu arus kas perusahaan 

dalam waktu tertentu dan nilai usaha perusahaan saat suatu waktu.

Maka dari itu tingkat kesehatan  perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk 

meninjau suatu keuangan yang ada didalam perusahaan. Tingkat kesehatan 

perusahaan merupakan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau 

perencanaan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut. Perusahaan 
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yang sehat tandanya adalah laporan keuangannya yang begitu baik dan pastinya 

akanmenghasilkan sebuah keuntungan yang optimal. Dan hal ini dapat 

dilaksanakan dengan pengukuran dua perusahaan yang ada untuk mengetahui 

tingkat kesehatan perusahaan melalui earning (profitabilitas) dan leverage 

(solvabilitas) dalam mengukur dalam satu periode. Jadi dapat dijelaskan dua rasio 

tersebut yaitu, earning (profitabilitas) merupakan proses mendapatkan keuntungan 

dengan lewat hasil penjualan dan total aset  dan leverage (solvabilitas) merupakan 

sebuah ukuran untuk melihat total aset perusahaan, sudah sejauh mana 

pembiayaan perusahaan dengan total utang.

Untuk melihat kondisi tingkat kesehatan suatu perusahaan atau kondisi 

perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya, untuk tindak lanjut tingkat 

kesehatan sangatlah dibutuhkan bagi perusahaan, oleh karena itu perusahaan 

memikul tanggung jawab yang begitu besar. Tingkat kesehatan perusahaan dapat 

mengamati dengan cara memantau besarnya laba yang didapatkan selama priode 

tahun ke tahun. 

Untuk meninjau laporan keuangan perusahaan PT. Adhi Karya (persero) 

Tbk dan PT. Surya Semesta Internusa Tbk ada beberapa aspek penilaian dilihat 

dari segi tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan perusahaan wajib 

melaksanakan kegiatan menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan secara pribadi 

dengan menggunakan pendekatan Earning (profitabilitas) dan Leverage  

(solvabilitas). Tujuan salah satu peneiti adalah untuk melihat kondisi suatu 

perusahaan yang sebenarnya apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau 

tidak. Dan jika kondisi perusahaan mengalami kurang sehat, maka perlu 
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mengambil sebuah tindakan, dari tindak lanjut penilaian tingkat kesehatan 

perusahaan ini pada akhirnya akan menemukan kondisi laporan keuangan suatu 

perusahaan.

Untuk penelitian ini kedepannya adalah didasari faktor kuantatifnya yaitu 

melalui earning dan leverage. Untuk  perusahaan properti yang sudah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai tahun 2017 dan di dalamnya 

menggunakan metode Earning (profitabilitas) dan Leverage (solvabilitas). 

Dengan uraian diatas peneliti memilih dua perusahaan properti dikarenakan ada 

permasalahan mengenai tingkat kesehatan. Maka dari itu laba bersih dari dari dua 

perusahaan diantara dua perusahaan tersebut mengalami penurunan pada tahun 

tertentu dan liabilitas dari dua perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 

tertentu. Dan diantaranya dibawah ini adalah bentuk grafik dan tabel 

menggambarkan suatu kondisi perusahaan yang mengalami fluktuasi dan 

penurunan, sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Grafik Laba Bersih Perusahaan Properti

Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2013-2017

(Dalam Rupiah)
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Berdasarkan nilai gambar laba bersih diatas dapat menjelaskan bahwa 

telah diketahui  perusahaan PT.Adhi karya (persero) Tbk mengalami fluktuasi 

laba bersih dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan pada perusahaan PT.Surya 

Semesta Internusa Tbk mengalami penurunan sangat tajam dari tahun 2013 

sampai tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. 

Maka dari itu permasalahan laba bersih yang dialami oleh PT.Adhi Karya 

(persero) Tbk dan PT.Surya Semesta Internusa Tbk itu akan berdampak buruk 

pada tingkat kesehatan perusahaan tersebut.
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Gambar 1.2 Grafik Liabilitas Perusahaan Properti Yang Terdaftar 
di BEI Pada Tahun 2013-2017

(Dalam Rupiah)
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Berdasarkan gambar nilai liabilitas diatas dapat diketahui jika nilai 

liabilitas suatu perusahaan mengalami kenaikan maka menandai tidak baik. 

Sebaliknya jika nilai liabilitas suatu perusahaan mengalami penurunan maka 

menandai baik. Nilai liabilitas  pada perusahaan PT.Adhi karya (persero) Tbk 

mengalami kenaikan sangat pesat pada tahun 2013 sampai 2017. Dan pada 

perusahaan PT.Surya Semesta Internusa Tbk mengalami penurnan pada tahun 

2013 ke 2014, kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2017.

Maka dari itu permasalahan mengenai meningkatnya nilai liabilitas dari 

dua perusahaan tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada tingkat 

kesehatan perusahaan. 

Di zaman yang sangat modern ini banyak bermacam-macam cara untuk 

melihat kondisi perusahaan yang mengalami tingkat kesehatanya baik ataupun 
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buruk. Salah satunnya dengan menggunakan metode Earning dan Leverage yang 

dapat mengukur tingkat kesehatan perusahaan.

Berdasarakan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat 

judul penelitian “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN  

MENGGUNAKAN METODE EARNING DAN LEVERAGE PADA 

PERUSAHAAN PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK DAN PT. SURYA 

SEMESTA INTERNUSA TBK”

I.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, oleh 

karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa PT. Adhi 

Karya (persero) Tbk dan PT. Surya Semesta Internusa Tbk mengalami fluktuasi 

serta penurunan terkait laba bersih dan nilai liabilitas. Kemudian kedua 

perusahaan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. 

Maka dari itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi nilai laba bersih dan nilai 

liabilitas perusahaan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Bagaimana metode earning dan leverage dapat mengukur tingkat 

kesehatan pada PT.Adhi Karya (persero) Tbk dan PT.Surya Semesta Internusa 

Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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I.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui metode earning dan leverage dapat menganalisis 

tingkat kesehatan perusahaanpada PT.Adhi karya (persero) Tbk dan PT.Surya 

Semesta Internusa Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini kegunaannya untuk memberikan masukan atau kontribusi 

bagi orang-orang dan menjadikan ilmu pengetahuan serta menjadikan ilmu dunia 

bisnis yang ditunjukan mengenai aspek-aspek dalam menganalisis tingkat 

kesehatan perusahaan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang sedang dijalankan, diharapakan dapat 

memberikan pengertian dan mendapatkan masukan pemikiran kepada pihak-pihak 

tertentu.

1.3.2.1 Bagi Peneliti Sendiri

Untuk menambah ilmu tentang dunia bisnis serta wawasan dan 

pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah 

yang akan diteliti.

1.3.2.2 Bagi Perusahaan

Peneliti mengharapkan kegunaan penelitian ini untuk memberikan 

masukan atau informasi yang lebih bagi aspek perusahaan hingga manajemen 

perusahaan dapat meningkatkan kinerja serta menentukan kebijakan dan 
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perencanaan perusahaan dari segi bisnis yang baik dan selebihnya harus 

mempersiapkan staregi yang optimal untuk menghadapi persaingan dalam dunia 

industri.

1.3.2.2.3 Bagi pihak-pihak lain

Hasil penelitian ini dimohonkan dapat bertambahnya referensi untuk 

penelitian yang akan dilanjutkan dengan cara luas dan mendalami yang berkaitan 

dengan tingkat kesehatan perusahaan properti.

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil oleh peneliti, maka penelitian ini 

dilaksanakan di perusahaan PT. Adhi Karya (persero) Tbk dan PT. Surya Semesta 

Internusa Tbk. Yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 

periode tahun 2017. Dan penelitian ini menggunakan cara data sekunder yaitu 

mengambil informasi ataupun data yang berasal dari web.idx.id dan 

www.idx.com.

1.4.2 lamanya Penelitian

Jadwal penelitain yang akan dilaksanakan kurang lebih selama kurang 

lebih 9 bulan, mulai dari bulan November 2018 sampai bulan Juli 2019, selama 

hampir 9 bulan peneliti melakukan susunan atau tahapan-tahapan penelitian, 

mulai dari persiapan penelitian sampai tahap pengujian. 

http://www.idx.com/


10


