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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba agar 

perusahaannya dapat menjaga kelangsungan hidup dimasa yang akan datang dan 

dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawannya serta pihak-pihak lain yang 

terlibat dalam kegiatan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi berusaha untuk 

memaksimumkan nilai ekonomi yang dimilikinya ( Sutrisno,2003;3).  

 

Laba hanya bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan itu 

sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermanfaat, baik 

bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. Bagi suatu perusahaan kinerja dapat digunakan 

sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan usahanya, juga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dimasa yang 

akan datang. Sedangkan bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk itu perlu analisa yang lebih lanjut sehingga akan tergambar 

dengan jelas kinerja keuangan perusahaan, yaitu suatu ukuran yang dapat 

menggambarkan kesehatan keuangan dari suatu perusahaan pada suatu saat atau pada 

satu periode tertentu yang dapat dijadikan indikator permasalahan ataupun dasar 
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untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan 

perusahaan, guna dilaksanakan dimasa yang akan datang. 

 

PT Bukit Asam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu 

bara. Pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda 

tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di 

wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 

beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga 

1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. 

 

Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 

1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan 

Perseroan. Perseroan menjalankan strategi pemasaran yang meliputi komitmen 

jaminan kualitas produk, pelayanan pelanggan, koordinasi dan implementasi Supply 

Chain Management System . Untuk menjamin pelayanan pada pelanggan, Perseroan 

membuka layanan pengaduan dengan menyediakan saluran telpon, email maupun 

surat kepada pelanggan. 

 

Dalam pencapaian laba bersih dari tahun ke tahun PT Bukit Asam (Persero), Tbk 

selalu mengalami fluktuasi. Perkembangan total aktiva perusahaan yang terdiri dari 

aktiva lancar dan aktiva tetap dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, dan Total Aktiva PT 

Bukit Asam (Persero), Tbk Tahun 2007-2011. 

 

Tahun Aktiva Lancar 

(Jutaan Rp) 
(%) Aktiva Tetap 

(Jutaan Rp) 
(%) Total Aktiva 

(Jutaan Rp) 
(%) 

2007 3.080.350 - 898.831 - 3.979.181 - 

2008 4.949.517 60,68 1.156.875 28.71 6.106.392 53,46 

2009 6.783.391 37,05 1.295.187 11,96 8.078.578 32,30 

2010 6.645.953 -2,03 2.076.746 60,34 8.722.699 8,00 

2011 8.859.260 33,30 2.647.844 27,50 11.507.104 31,92 

Rata2 6.063.694 32,25 1.615.097 32,13 7.678.791 31,42 

Sumber : PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk 

 

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan rata-rata aktiva lancar dan aktiva tetap. Dari 

tabel diatas dapat dilihat perkembangan rata-rata aktiva lancar sebesar 32,25 persen 

dan perkembangan rata-rata aktiva tetap sebesar 32,13 persen tiap tahunnya. Secara 

rata-rata perkembangan rata-rata total aktiva sebesar 31,42 persen tiap tahunnya. 

Besar kecilnya total aktiva yang ada dapat mempengaruhi rentabilitas pada PT Bukit 

Asam. 

 

Penjualan dalam PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk tiap tahunnya mengalami 

perubahan. Perubahan perkembangan nilai penjualan tersebut dapat mempengaruhi 

jumlah pendapatan perusahaan. Apabila penjualan PT Bukit Asam menurun maka 

rentabilitasnya yang didapat akan menurun dan sebaliknya apabila penjualan batu 

bara PT Bukit Asam meningkat maka rentabilitasnya pun akan meningkat.  
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Perkembangan penjualan PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Penjualan pada PT Bukit Asam (PERSERO), 

Tbk Tahun 2007-2011. 

 

Tahun Nilai Penjualan Bersih 

(dalam jutaan rupiah) 

Perubahan Penjualan 

Bersih (%) 

2007 4.123.855 - 

2008 7.216.228 0,75 

2009 8.947.854 0,24 

2010 7.909.154 -0,12 

2011 10.581.570 0,34 

Rata-Rata 7.755.732,2 1,21 

Sumber : PT Bukit Asam PERSERO,Tbk 

 

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan nilai penjualan bersih yang diterima PT Bukit 

Asam Tbk, dari tabel tersebut dapat dilihat adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2007 ke 2008 terjadi peningkatan dengan perubahan penjualan sebesar 0,75. 

Tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan lagi dengan perubahan sebesar 0,24. Dan 

dari tahun 2009 ke 2010 terjadi penurunan sebesar -0,12. Kemudian dari tahun 2010 

ke 2011 terjadi peningkatan kembali sebesar 0,34. Dan rata-rata perubahan penjualan 

bersihnya sebesar 1,21 persen. 

 

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Laba bersih 

yaitu laba akhir sesudah semua biaya-biaya, baik biaya operasi maupun biaya hutang 

dan pajak dibayar. Jumlah laba bersih tiap tahunnya pada PT Bukit Asam 

(PERSERO) Tbk dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 1.3 Perkembangan Laba Bersih pada PT Bukit Asam (PERSERO), Tbk 

Tahun 2007-2011. 

 

Tahun Laba Bersih 

(dalam jutaan rupiah) 

2007 726.812 

2008 1.714.617 

2009 2.729.327 

2010 1.998.937 

2011 3.088.067 

Rata-Rata 2.051.552 

Sumber : PT Bukit Asam (PERSERO),Tbk 

 

Tabel 3 menunjukkan perkembangan laba bersih PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk 

tiap tahunnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan laba bersih 

terjadi peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2009, pada tahun 2009 ke 2010 

terjadi penurunan dan pada tahun 2010 ke 2011 terjadi peningkatan laba bersih 

kembali. 

 

Aktiva, penjualan dan laba bersih pada PT Bukit Asam tiap tahunnya mengalami 

perubahan-perubahan. Dalam perubahan tersebut baik meningkatnya atau 

menurunnya akan mempengaruhi besar kecilnya rentabilitas yang di dapat PT Bukit 

Asam tiap tahunnya. 
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1. 2 Permasalahan  

 

Berdasarkan data-data dan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini adalah : 

“Apakah laba operasi, penjualan dan aktiva operasi berpengaruh terhadap rentabilitas 

modal sendiri pada PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk ?”. 

 

1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan 

 

Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh laba operasi, penjualan dan aktiva operasi 

terhadap Rentabilitas pada PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk dalam periode 

yang ditentukan. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan 

Rentabilitas. 

1.3.3 Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menganalisis 

dan menentukan kebijaksanaan usaha dimasa yang akan datang. 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Rentabilitas digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan baik 

perkembangan maupun efisiensinya. Rentabilitas merupakan kemampuan  modal 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan pada umumnya dirumuskan sebagai 

L/M, dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh dalam periode tertentu  dan M 
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adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

(Bambang Riyanto 1995;28).  

 

Laba bersih operasi yaitu laba yang diperoleh semata-mata dari hasil aktivitas 

operasional perusahaan sehari-hari, yang merupakan hasil yang diperoleh dari hasil 

penjualan setelah dikurangi semua biaya yang terjadi selama suatu periode tertentu 

sebelum dikenakan beban bunga dan pajak. Hasil penjualan adalah pendapatan yang 

diperoleh dari transaksi penjualan secara tunai atau kredit kepada para langganan 

untuk suatu periode tertentu. Jumlah yang diterima dari hasil penjualan tersebut tidak 

termasuk pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan 

petunjuk kantor pajak. 

 

Mengenai definisi aktiva Operasional  Bambang Riyanto (2001 : 30) mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut “Modal atau aktiva operasi(operating capital atau 

operating assets) adalah seluruh modal atau aktiva yang bekerja di dalam perusahaan, 

baik yang berasal dari modal sendiri maupun modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba”. Sedangkan menurut Munawir (2004 :87), yang dimaksud dengan 

“Operating assets adalah semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-

aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan 

yang rutin atau usaha pokok perusahaan”.  
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1.5 Hipotesis 

 

 

    Variabel Independen 

 

 Variabel Dependen 

 

 

Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang masih harus diuji 

kebenarannya, hal ini demikian tersebut sesuai pendapat (Hermawan Wasito, 1992: 

40) yang menyatakan bahwa hipotesis dalam jawaban masalah yang bersifat 

sementara yang mungkin benar atau salah. 

 

H1   : Laba operasi berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada PT Bukit Asam Tbk 

pada tahun 2006-2012. 

H2    : Penjualan berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada PT Bukit Asam Tbk 

pada tahun 2006-2012. 

H3    : Aktiva operasi berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada PT Bukit Asam 

Tbk pada tahun 2006-2012. 

Laba Operasi (X1) 

Penjualan (X2) 

Aktiva Operasi (X3) 

Rentabilitas (Y) 


