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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja keuangan merupakan salah satu gambaran kemampuan suatu 

perusahaan dalam merencanakan tujuan perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan 

juga menunjukkan prestasi perusahaan dalam mencapai target yang diinginkan oleh 

para investor. Peningkatan jumlah investasi pada masing-masing perusahaan dalam 

suatu negara menjadi suatu pencapaian tersendiri bagi setiap negara, terutama bagi 

negara yang masih tergolong negara berkembang. Saat ini telah muncul berbagai 

perusahaan dengan beragam jenis industri, salah satunya adalah industri otomotif. 

Industri otomotif saat ini telah menjadi salah satu industri dengan jumlah 

permintaan terbanyak, menurut katadata.co.id, pada tahun 2018 total penjualan 

industri otomotif mobil di Indonesia telah mencapai 1.1 juta unit dan diperkirakan 

akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Peningkatan penjualan tersebut 

menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat semakin meningkat, hal ini tentu 

akan menarik perhatian investor untuk melakukan investasi dalam industri 

otomotif. 

Tingkat konsumsi masyarakat ASEAN yang meningkat ditandai dengan 

pertumbuhan penjualan perusahaan otomotif ASEAN. Berdasarkan gambar 1.1, 

jumlah penjualan perusahaan otomotif ASEAN sejalan dengan meningkatnya 

jumlah hutang perusahaan.  
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Gambar 1.1 Tingkat Hutang dan Penjualan Perusahaan Otomotif ASEAN 2018 

Sumber : Bloomberg Negara ASEAN Universitas Kristen Petra (2019) 

Hal ini menandakan bahwa jumlah penjualan perusahaan terutama laba/rugi 

perusahaan dipengaruhi oleh tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa apabila jumlah hutang perusahaan meningkat, maka besar 

kemungkinan tingkat penjualan ikut meningkat serta berdampak pada laba/rugi 

perusahaan. Peningkatan pada penjualan perusahaan otomotif akan memotivasi 

investor untuk menambahkan modal dalam perusahaan otomotif. Pertambahan 

modal dalam perusahaan akan membantu keuangan perusahaan, salah satunya 

adalah dalam hal melunasi hutang hingga berpotensi untuk lebih meningkatkan laba 

perusahaan. Namun tidak semua pengelolaan keuangan perusahaan itu baik, 

sehingga investor perlu untuk melihat beberapa indikator dalam kinerja perusahaan 

terutama mengenai pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satu indikator yang 

harus diperhatikan oleh para investor adalah leverage.  

Leverage adalah rasio yang akan menggambarkan seberapa besar campur 

tangan hutang dalam pembiayaan perusahaan (Cahyono dkk., 2016). Leverage 
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merupakan salah satu komponen yang diperhatikan oleh investor karena menjadi 

salah satu rasio keuangan yang penting dalam kinerja keuangan. Tingkat efektivitas 

penggunaan aktiva atau dana yang dimiliki oleh perusahaan dapat digambarkan 

oleh leverage. Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage operasional dan 

leverage keuangan. Apabila dikaitkan dengan laporan posisi keuangan, leverage 

operasional lebih mengacu pada sisi kiri dari laporan posisi keuangan yaitu aset 

perusahaan. Hal ini terjadi karena dalam leverage operasional, manajemen 

perusahaan mempertimbangkan biaya tetap perusahaan sebagai acuan 

menghasilkan laba. Sedangkan leverage keuangan jika dikaitkan pada laporan 

posisi keuangan, leverage keuangan lebih mengacu pada sisi kanan laporan posisi 

keuangan yaitu hutang dan ekuitas perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

manajemen perusahaan lebih mengutamakan pendanaan yang didapat dari pihak 

luar yaitu dengan cara menerbitkan hutang jangka panjang seperti obligasi 

(Sunaryo, 2018). Pendanaan yang diterima akan digunakan oleh pihak manajemen 

untuk mendanai operasional perusahaan. 

Pada awal tahun 2016 negara-negara ASEAN memasuki Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) dimana setiap negara menginginkan ekonomi yang merata. 

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya MEA, untuk 

mewujudkan hal ini negara-negara di ASEAN berusaha untuk meningkatkan 

kualitas pada setiap negaranya di berbagai industri, salah satu industri yang sedang 

difokuskan adalah industri otomotif (Kemenkeu, 2015). Jumlah perusahaan 

otomotif yang ada di setiap negara ASEAN pun beragam. Berikut beberapa contoh 
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perusahaan otomotif yang sudah terdaftar di bursa efek ASEAN berdasarkan total 

hutang tertinggi per akhir tahun 2018 : 

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Otomotif Negara ASEAN 

Nama Negara Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

Indonesia PT Astra International Tbk 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

PT Garuda Metalindo Tbk 

ASII 

IMAS 

BOLT 

Malaysia Bermaz Auto Berhad 

DRB-HICOM Berhad 

Sime Darby Bhd 

BAUTO 

DRB 

SIME 

Thailand Autocorp Holding PCL 

Synergetic Auto Performance Co., Ltd 

PTG Energy PCL 

ACG 

ASAP 

PTG 

Vietnam Saigon General Service Corp 

Dry Cell & Storage Battery JSC 

Vinacomin Motor Industry JSC 

SVC 

PAC 

VMA 

Singapore Jardine Cycle & Carriage Ltd 

Jardine Matheson Holdings Ltd 

Vicom Ltd 

JCNC 

JM 

VCM 

Filipina GT Capital Holdings Inc 
Berjaya Philippines Inc 

GTCAP 
BCOR 

Sumber : Bloomberg ASEAN Universitas Kristen Petra (2019) 

Pada tabel 1.1. menunjukkan bahwa masih terdapat negara yang belum memiliki 

bursa efek atau dengan kata lain pada beberapa negara hanya ada beberapa 

perusahaan terbuka, seperti pada negara Laos, Brunnei Darussalam, Myanmar, dan 

Kamboja. Berdasarkan permasalahan yang ada ini, peneliti menemukan bahwa 

terdapat penelitian yang membahas tentang pengaruh leverage terhadap kinerja 

keuangan namun sektor industri yang diteliti merupakan sektor industri lain (bukan 

perusahaan otomotif di ASEAN). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah Debt to Total Asset (DAR) perusahaan otomotif ASEAN 

berpengaruh terhadap kinerja keuangannya? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan otomotif ASEAN 

berpengaruh terhadap kinerja keuangannya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibuat antara lain sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh dari DAR perusahaan otomotif ASEAN terhadap 

kinerja keuangannya. 

2. Mengetahui pengaruh dari DER perusahaan otomotif ASEAN terhadap 

kinerja keuangannya. 

  

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, dapat menjadi dasar pengetahuan seputar leverage dan 

kinerja keuangan 

2. Bagi peneliti lain,  menjadi suatu referensi untuk mendapatkan informasi 

tambahan mengenai data perusahaan otomotif ASEAN 

3. Bagi industri otomotif, dapat menjadi referensi dalam mengatur 

pengelolaan finansial dalam menghadapi MEA 

4. Bagi investor, dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam 

menginvestasikan modal yang dimilikinya 
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5. Bagi peneliti, menjadi salah satu pemenuhan syarat guna meraih gelar 

Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Manajemen dan Bisnis 

Universitas Ciputra Surabaya 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Pengambilan data berdasarkan perusahaan otomotif ASEAN dengan laporan 

keuangan perusahaan selama tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018). Jumlah sampel 

yang digunakan adalah sebanyak 61 perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek 

masing-masing negara ASEAN. 

 

 

 

 


