
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini, pembangunan insfrastruktur di Indonesia 

berkembang sangat luas dan pesat. Perkembangan yang terjadi ini juga didukung 

dengan adanya kondisi perekonomian negara yang cukup baik dan support dari 

pemerintah sehingga dapat mendukung pembangunan-pembangunan insfrastruktur 

tersebut. Perkembangan insfrastruktur di Indonesia mengalami keadaan yang cukup 

naik turun selama era Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo.  

Menurut Marta (2016), pembangunan Insfrastruktur kurang mengalami 

perkembangan pada tahun 2009-2014, yaitu pada masa pemerintahan Presiden SBY 

dikarenakan adanya penundaan terhadap pembangunan proyek-proyek 

insfrastruktur lainnya akibat dari adanya pembangunan pusat olahraga Hambalang 

yang mengalami masalah dan menghabiskan biaya yang cukup besar yaitu      Rp1,2 

triliun. Presiden SBY pada eranya memilih untuk mengurangi anggaran pada 

bidang insfrastruktur dikarenakan keadaan ekomomi Indonesia yang sedang 

melemah (Marta, 2016). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014 

hingga masa pemerintahan periode 2018, pembangunan insfrastruktur 

menunjukkan kenaikan yang baik dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya. Data Global Competitiveness Index memperlihatkan bahwa indeks 

daya saing insfrastruktur Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami 

kenaikan peringkat dan mampu bersaing dengan negara-negara asing lainnya 

(Ariyanti, 2018). 



Penelitian ini mengambil periode tahun 2009 hingga 2018 dikarenakan peneliti 

ingin melihat perkembangan pembangunan insfrastruktur Indonesia selama 10 

tahun terakhir. Peneliti ingin mengetahui perkembangan indeks insfrastruktur 

semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden 

Joko Widodo.  

Grafik 1.1 merupakan grafik anggaran untuk pembangunan insfrastruktur di 

Indonesia sejak tahun 2009-2016. Grafik tersebut menunjukkan bahwa anggaran 

untuk pembangunan insfrastruktur di Indonesia dari tahun 2009 - 2010 mengalami 

pertumbuhan sebesar 11,3% , pertumbuhan tahun 2010 - 2011 sebesar 24,6%, 

pertumbuhan tahun 2011  - 2012 sebesar 21,9%, pertumbuhan tahun 2012 - 2013 

sebesar 20,7% , penurunan tahun 2013 – 2014 sebesar 3, 4%, pertumbuhan tahun 

2014 – 2015 sebesar 38,6%, dan pertumbuhan tahun 2015 – 2016 sebesar 8,5%. 

Grafik tersebut menggambarkan peningkatan anggaran Insfrastruktur dari tahun ke 

tahun, kecuali pada tahun 2013-2014 yang diduga mengalami penurunan 

dikarenakan adanya pengalokasian dana untuk bidang lainnya yaitu untuk anggaran 

Grafik 1.1 Anggaran Infrastruktur 2009-2016 

Sumber: Data diolah peneliti (KataData.co.id, 2016) 
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subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat menjadi Rp 246,5 triliun 

dibandingkan tahun 2013 yang bernilai Rp 199,9 triliun. Hal tersebut membuat 

pemerintah membatasi aluran dana bagi pembangunan insfrastruktur di Indonesia 

(Haryanto, 2015). Pembangunan insfrastruktur yang baik pasti memerlukan 

perusahaan-perusahaan yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu salah satunya adalah 

sub sektor semen. Sub sektor semen bermanfaat dalam pembangunan insfrastruktur 

karena semen salah satu hal yang cukup dibutuhkan dalam melakukan 

pembangunan insfrastruktur.  

 

 

 

 

 

Grafik 

1.2 menunjukkan bahwa pada awal tahun 2010 hingga 2017 konsumsi semen di 

Indonesia masih terjadi pertumbuhan yang masih dalam keadaan stabil. 

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), permintaan semen di Indonesia 

mengalami peningkatan sebesar 7,6% pada tahun 2017 yaitu menjadi 66,35 juta 

ton. Selama kurun waktu 10 tahun, yaitu sejak tahun 2010-2017, permintaan semen 

domestik mengalami pertumbuhan sebesar hampir 63% yaitu 40,78 juta ton pada 

2010 dan menjadi 66,35 juta ton pada 2017 (Prakoswa, 2018). 

Grafik 1.2 Konsumsi Semen Domestik 

Sumber: Prakoswa, 2018 

  

 



Kondisi perusahaan sub sektor semen di Indonesia dilihat melalui rasio 

keuangan, diantaranya yaitu Current ratio, Cash turnover, Total asset turnover, dan 

Inventory turnover. Berdasarkan grafik 1.2, konsumsi semen domestik berada 

dalam kondisi yang terbilang baik. Dikarenakan oleh minat konsumsi semen yang 

setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang baik, maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui hal apa yang mempengaruhi sehingga dapat mempengaruhi minat 

konsumsi semen di Indonesia. Berdasarkan data konsumsi semen yang didapatkan, 

maka dapat dikatakan bahwa pasti adanya pengaruh terhadap penjualannya. Peneliti 

ingin mengidentifikasi penjualan dari sub sektor semen berdasarkan perputaran 

persediaan dan perputaran aset. Hal yang juga berkaitan dengan kondisi kesehatan 

perusahaan adalah dengan melihat kondisi aktiva dan liabilitas perusahaan apakah 

berada dalam kondisi yang baik atau tidak, maka dari itu peneliti memilih keempat 

rasio tersebut.  

Rasio pertama yaitu current ratio, yaitu rasio yang berguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 

2016). Current ratio digunakan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan 

tersebut masih memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi liabilitas 

lancarnya. Selanjutnya, rasio yang juga dipakai guna membantu mengetahui 

kondisi perusahaan sub sektor semen yaitu rasio Cash turnover, yaitu rasio yang 

bertujuan memperlihatkan kecukupan modal yang dimiliki perusahaan dalam 

membayar kewajibannya (Kasmir, 2016). Rasio ini akan membantu perusahaan sub 

sektor semen dalam mengelola asetnya melalui penjualan sehingga dapat 

menghasilkan perputaran kas yang baik. Total asset turnover juga berguna dalam 



menilai keadaan perusahaan sub sektor semen karena dapat memperlihatkan jumlah 

perputaran aset yang dikelola perusahaan, yaitu dengan melihat tingkat efektivitas 

perputarannya melalui penjualan (Kasmir, 2016). Rasio ini dapat memperlihatkan 

cara perusahaan mengatur aktiva yang dimilikinya untuk diputar kembali dengan 

melakukan penjualan.  

Inventory Turnover adalah rasio yang bertujuan memperlihatkan tingkat 

efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaannya menjadi keuntungan bagi 

perusahaannya (Kasmir, 2016). Rasio ini membantu perusahaan untuk dapat 

melakukan perputaran barang persediaan yang dimiliki agar menjadi sesuatu yang 

berharga yaitu dengan melakukan penjualan rutin. Keempat rasio tersebut akan 

lebih memperlihatkan apakah rasio-rasio tersebut menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan-perusahaan sub sektor semen atau tidak. Hal utama yang dilihat dalam 

jalannya perusahaan adalah pertumbuhan labanya. Penelitian ini akan menganalisis 

dan memperlihatkan apakah Current ratio, Cash turnover, Total asset turnover, dan 

Inventory turnover akan mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan sub sektor 

semen atau tidak.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diangkat, terdapat perumusan masalah seperti: 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada sub sektor 

semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018? 

2. Apakah Cash Turnover berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada sub sektor 

semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018? 



3. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada sub 

sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018? 

4. Apakah Inventory Turnover berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada sub 

sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba pada sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

2. Untuk mengetahui apakah Cash Turnover berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba pada sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

3. Untuk mengetahui apakah Total Asset Turnover berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba pada sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

4. Untuk mengetahui apakah Inventory Turnover berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba pada sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti agar dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai setiap rasio yang digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel yang berdampak terhadap pertumbuhan laba dalam sub 

sektor semen. 



2. Bagi Investor 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan membantu para investor untuk dapat 

menerima gambaran dalam menilai setiap perusahaan tersebut sebelum melakukan 

investasi pada sub sektor semen. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan pada sub sektor semen 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2018, yaitu sebanyak 6 perusahaan karena telah 

menerbitkan seluruh laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian. Batasan 

variabel pada penelitian ini adalah Current ratio, Cash turnover, Total Asset 

turnover, Inventory turnover, dan Pertumbuhan laba.  

 

 

 


