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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Transportasi adalah salah satu sarana yang banyak dibutuhkan oleh 

individu untuk menunjang kelancaran melakukan aktivitas mengantar mereka dari 

satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan tujuan masing-masing individu 

tersebut. Dewasa  ini  banyak  sekali pilihan dari  transportasi  yang ditawarkan  

para  produsen  kepada  para  konsumen  pengguna  transportasi  atau  yang lebih  

sering  kita  sebut  sebagai  penumpang.  Pilihan  tersebut  misalnya pilihan 

perjalanan  melalui udara  yang  ditawarkan  adalah  pesawat terbang.  Perjalanan 

melalui darat,  yang  ditawarkan  adalah  transportasi  bus,  angkutan  umum 

ataumobil travel,  dan  kereta  api. 

PT.  Kereta Api Indonesia,  salah  satu  Badan  Usaha  Milik Negara  

(BUMN) yang  bergerak  di bidang  perkeretaapian,  melihat  gejala  ini  sebagai 

hal yang  perlu diperhatikan.  Walaupun  PT.  Kereta  Api Indonesia  pada kondisi  

sekarang  ini  sifat usahanya  adalah  monopoli  di bidang  perkeretaapian  namun 

perlu  untuk  menyusun rencana jangka  panjang  perusahaan  agar tidak  kalah 

bersaing  dengan  pesaing  di bidang  transportasi  lainnya. 

PT. Kereta Api  Indonesia  sebagai  salah  satu  BUMN  mempunyai 

tanggung jawab selain  menjalankan  fungsi  sosial  menjadi agent  of 

development  yang mendukung  program pemerintah di bidang transportasi 

dengan menyediakan sarana dan pelayanan penggunaan kereta api yang baik, juga 
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harus  berperan sebagai business entity yang melaksanakan fungsi  komersil untuk  

memberikan kontribusi atau pemasukan bagi  negara melalui dividen dan pajak. 

Dengan peran harus  menjarankan fungsi  komersil, perusahaan tetap  

harus dituntut untuk menjalankan usaha  yangberlandaskan efisiensi  dan  

produltivitas. Upaya  untuk  meningkatkan efisiensi dan  produktivitas telah  

dilakukan  perusahaan dengan  merubah bentuk  perusahaan dari perusahaan 

umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas  (PERSERO). 

Berdasarkan peraturan pemerintah No.  l9  tahun  1998, tentang  

pengalihan bentuk  Perusahaan Umum  Kereta Api  (PERUMKA) menjadi 

PERSERO dan  akta notaris  Iman  Fatimah, SH, No. 2 tanggal 1 Juni  1999,  

tentang  pendirian PT. Kereta  Api Indonesia, sesuai pasar 3 ayat 1 Anggaran 

Dasar  tujuan PT. Kereta Api Indonesia adarah untuk turut serta melaksanakan dan 

menunjang kebijaksanaan dan program maksimal di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi dengan 

menyediakanbarang  dan atau jasa yang bermutu  tinggi  dan berdaya  saing kuat 

di pasar dalam  negeri maupuninternasional di bidang perkeretaapian yang 

meriputi usaha  pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan 

perawatan prasarana perkeretaapian,pengusahaan prasarana perkeretaapian, 

pengusahaan usaha  penunjang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan 

umum dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

Adanya persaingan dalam duniausaha, dibutuhkan keberhasilan dan 

kontinuitasperusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Keberhasilan perusahaan 

dapat dicapai dengan menerapkan suatu strategi yang baik dengan pengelolaan 
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faktor-faktor sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Oleh karena 

itu manajemen perusahaan harus dapat membuat kebijakan dan keputusan yang 

tepat dalam setiap aspek kegiatan perusahaan, baik untuk kepentingan 

jangkapendek maupun jangka panjang. Hal tersebut diharapkan akan berdampak 

pada peningkatan kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari keberhasilan dalam 

berbagai aspek, diantaranya adalah aspek keuangan yang merupakan salah satu 

aspek penting dalam perusahaan, karena para pengguna informasi biasanya 

melihat keberhasilan suatu perusahaan dari kinerja keuangan yang sehat pada 

suatu perusahaan adalah dengan melihat bagaimana kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, yaitu profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu, profitabilitas dinilai penting bagi perusahaan karena 

selain dapat menunjang kelangsungan aktivitas operasional  perusahaan, 

profitabilitas juga digunakan sebagai dasar keputusan  investasi bagi para 

investor.Perusahaan mempunyai pembiayaan yang besar dalam  menjalankan 

usahanya yang dapat mengakibatkan penurunan laba bersih suatu usaha 

merupakan faktor penyebab turunnya profitabilitas. Tingkat profitabilitas harus 

dijaga agar tetap tinggi sehingga perusahaan dapat melangsungkan hidupnya 

secara kontinu, karena jika tingkat profitabilitas terus-menerus turun maka 

perusahaan tidak akan bisa bertahan hidup dalam persaingan global. 

Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan  yaitu 

melalui analisis Return On Asset (ROA). Return on Asset (ROA) merefleksikan 
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seberapa banyak  perusahaan  telah  memperoleh  hasil  atas  seluruh sumberdaya  

keuangan  yang  ditanamkan pada perusahaan. Rasio Return on assets  (ROA) ini 

sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan 

menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap 

aktiva tersebut. Menurut Lukman Syamsudin (2011:63) return on assets 

merupakan kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam 

perusahaan.dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah 

efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk 

menghasilkan keuntungan. Menurut Harahap (2010:305) nilai Return on assets  

(ROA) yang semakin besar maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva 

dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan 

daya saing antarperusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat keuntungan 

yang tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru serta memperbesar 

investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa 

mendatang. Perusahaan mengukur kemampuan dalam menghasilkan keuntungan 

selama periode tertentu menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini 

dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen 

dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 
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Berikut kinerja PT. KAI yang dilihat dari laba setelah pajak, total aktiva 

dan ROA perusahaan dalam lima tahun terakhir. 

 

Gambar 1.1 

Grafik Return On Asset PT. KAI Tahun 2011-2015 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan ROA PT. 

KAI pada tahun 2007-2015 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2013 ROA 

mengalami penurunan sebesar 1,1% dari tahun 2012 yang disebabkan 

menurunnya laba bersih pada PT. KAI. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, 

diantaranya adalah faktor struktur modal dan perputaran modal kerja yang 

maksimal. Struktur modal diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai 

perusahaan dan meningkatkan tingkat profitabilitas. Struktur modal merupakan 

permasalahan penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan 

perusahaan karena secara langsung berakibat pada biaya modal sedangkan modal 

kerja merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan usaha serta 
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menanggung risiko kerugian. Perusahaan penting untuk memperkuat kestabilan 

keuangan yang dimilikinya, karena perubahan dalam struktur modal diduga bisa 

menyebabkan perubahan nilai perusahaan. Keadaan struktur modal akan berakibat 

langsung pada posisi keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Penggunaan modal dari pinjaman akan meningkatkan risiko 

keuangan, berupa biaya bunga yang harus dibayar, walaupun perusahaan 

mengalami kerugiaan. 

Struktur modal diharapkan dapat meningkatkan  keuntungan  perusahaan 

yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  pemilik  perusahaan  

melalui peningkatan  kemakmuran  atau  nilai perusahaan. Biaya yang timbul dari 

sumber modal  yang  digunakan  dalam  menentukan sumber  modal  yang  akan  

digunakan harus dipertimbangkan oleh perusahaan. 

Penentuan struktur modal bagi suatu perusahaan merupakan salah satu 

bentuk keputusan keuangan yang penting karena keputusan ini dapat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan manajemen keuangan perusahaan.Debt to equity ratio 

(DER) merupakan salah satu rasio struktur modal yang harus dijaga pada angka 

yang tidak terlalu besar untuk menjaga risiko tidak tertagihnya hutang, karena 

jumlah hutang yang terlalu besar akan membebankan perusahaan untuk 

membayar beban bunga pokok pinjaman. DER yang tinggi menunjukkan semakin 

buruknya struktur modal perusahaan. DER yang rendah menunjukkan semakin 

baik kinerja perusahaan karena semakin rendah rasio hutang terhadap modal 

perusahaan. grafik debt to equity ratio pada PT. KAI periode 2011-2015 : 
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 Gambar 1.2 

Grafik Debt to Equity ratio PT. KAI Tahun 2011-2015 

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa DER pada PT. KAI dari 

tahun 2007-2015 mengalami peningkatan pada tahun 2011-2014 tetapi pada tahun 

2015 mengalami penurunan sebesar 59,62%. Ini menunjukkan besarnya total 

hutang pada PT. KAI, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. 

Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting 

dalam perusahaan,karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapatmemenuhi 

kebutuhan dana untuk menjalankanaktivitasnya. Masa perputaran modal kerja 

yaknisejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modalkerja hingga menjadi kas 

lagi, adalah kurang darisatu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran modal 

kerja menunjukkan tingkat efisiensipenggunaan modal kerja tersebut. Perputaran 

modal kerja juga  berfungsi untuk  mengukur  tingkat  kinerja  perusahaan  dalam  

memperoleh  laba  yang optimal.  Tersedianya  modal  kerja yang cukup sangat 

penting bagi suatu perusahaan  karena dengan modal kerja yang cukup 

memungkinkan bagi perusahaan untuk  beroperasi se-ekonomis mungkin dan 
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perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi  bahaya-bahaya  yang  

mungkin  timbul karena adanya krisis keuangan. 

Perputaran modal kerja dalam perusahaan perlu dijaga kelancarannya 

agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan dalam rangka 

meningkatkan profitabilitas. Periode perputaran modal kerja akan mempengaruhi 

besar kecilnya dana yang terikat pada modal kerja sampai pada saat kembali lagi 

menjadi kas. Perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan  semakin  besar  

kemampuan  perusahaan  untuk memperoleh  laba  melalui  penjualan  dan  

akhirnya  akan  meningkatkan return  on asset. Perputaran modal kerja dalam 

perusahaan perlu dijaga kelancarannya agar perusahaan dapat memperoleh laba 

yang diharapkan dalam rangka meningkatkan profitabilitas.Dengan tingkat 

perputaran yang tinggi dalam satu periode maka akan memberikan keuntungan 

yang lebih besar sehingga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Berikut 

grafik perputaran modal kerja pada PT. KAI periode 2011-2015 : 

 

Gambar 1.3 

Grafik Perputaran Modal Kerja PT. KAI Tahun 2011-2015 
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Berdasarkan gambar 1.3 perputaran modal kerja PT. KAI mengalami 

penurunan pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 meningkat kembali namun 

ROA pada tahun 2013 mengalami penurunan hal ini tidak sejalan dengan apa 

yang dinyatakan oleh Kumar (2011) bahwa perputaran modal kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dengan tingkat perputaran yang 

tinggi dalam satu periode maka akan memberikan keuntungan yang lebih besar 

sehingga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Di bawah ini merupakan tabel data Profitabilitas (ROA), Stuktur Modal 

dan Perputaran modal kerja: 

Tabel 1.1 

Data Profitabilitas (ROA), Struktur Modal (DER), Perputaran 

Modal Kerja 

Tahun 
Profitabilitas 

(ROA) 

Struktur Modal 

(DER) 

Perputaran Modal 

Kerja 

2007 -0,63 77 1,39 

2008 -1,64 48,75 1,63 

2009 2,79 47,1 2,56 

2010 3,87 40,11 3,22 

2011 3,3 53,65 3,34 

2012 4,7 68,33 2,74 

2013 3,6 148,23 2,08 

2014 4,9 206,06 2,75 

2015 6,2 146,44 2,25 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik  untuk  

melakukan  penelitian di PT. Kereta Api dengan alasan penulis ingin mengetahui 

bagaimana profitabilitas di PT. Kereta Api. PT. Kereta Api merupakan jenis 
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perusahaan monopoli, apakah  profitabilitas tersebut  dipengaruhi oleh modal  

kerja dan  struktur  modal. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Perputaran Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab 

selanjutnya, perlu ada pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa 

selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari latar belakang 

diatas, dapat di identifikasi permasalah pada PT. KAI yaitu: 

1. Return On Asset (ROA) fluktuatif . 

2. Struktur modal dengan menggunakan rasio DER mengalami kenaikan dari 

tahun 2011-2014 yang menunjukkan semakin buruknya struktur modal pada 

PT. KAI. 

3. Perputaran modal kerja yang fluktuatif dari tahun 2013 ke tahun 2014 

mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014 ke 

tahun 2015. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur modal pada PT. Kereta Api Indonesia. 

2. Bagaimana perputaran modal kerja pada PT. KeretaApi Indonesia 

3. Bagaimana profitabilitaspada PT. KeretaApi Indonesia. 
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4. Seberapa besar pengaruh struktur modal dan perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas baik secara parsial maupun simultan pada PT. KeretaApi 

Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan 

dengan permasalah penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian 

mengetahui, meneliti, menganalisis dan mengkaji: 

1. Struktur modal kerja pada PT. Kereta Api Indonesia. 

2. Perputaran modal kerja pada PT. Kereta Api Indonesia. 

3. Profitabilitas pada PT. Kereta Api Indonesia. 

4. Besarnya pengaruh struktur modal dan perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas baik secara parsial maupun simultan pada PT. KeretaApi 

Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, kegunaan teoritis sebagai berikut: 

 

1.4.1  Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis, yaitu menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, khususnya dalam 

analisis pengaruh struktur modal dan perputaran modal kerja terhadap 

Profitabilitas pada PT. KeretaApi Indonesia. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh struktur modal 

dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. 

2. Bagi Perusahaan 

Pertimbangan pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 

3. Bagi Instituisi Lain 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pihak lain, 

sehingga skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai 

dasar bagi penelitian lebih lanjut. 

 

 


