
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Infrastruktur yang baik diperlukan untuk menunjang aktifitas ekonomi. 

Berdasarkan laporan dari World Bank (2019) mengenai global rangking logistic 

performance index, kondisi infrastruktur Indonesia berada di peringkat 46 

sedangkanSingapura 7, Thailand 32 dan Malaysia 41. Mengatasi kondisi 

infrastruktur Indonesia, pemerintah melakukan aktifitas percepatan pembangunan 

infrastruktur dengan cara meningkatkan alokasi anggaran pembangunan 

infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan sentimen pasar industri 

konstruksi yang positif.  

Pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan swasta (domestik dan asing) untuk program percepatan 

pembangunan infrastruktur. Gambar 1 menunjukan peningkatan nilai alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang cukup besar mulai 

tahun 2014. Peningkatan  alokasi APBN difokuskan untuk pembangunan dan 

perservasi jalan, penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat 

berpenghasilan rendah, pembangunan LRT, pembangunan Bandar udara, 

pembangunan jalur KA dan pembangunan informasi dan telekomunikasi. 

Kebijakan penghapusan subsidi minyak premium dan mengalihkan anggaran 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadianggaran konstruksi (Febriandina 

2016). 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan (2017) 

Gambar 1Alokasi APBN Infrastruktur Indonesia tahun 2012-2016 

 

Sub sektor konstruksi bangunan adalah bagian penting dalam 

pembangunan infrastruktur, terutama jenis jasa industri skala besar yang banyak 

dibutuhkan di Indonesia. Menurut Sudarto (2011) jasa konstruksi adalah industri 

yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk 

tenaga profesi, pelaksana konstruksi, dan juga pemasok yang bersama-sama 

memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam industri. Siregar (2006) menyatakan 

bahwa beberapa kondisi perusahaan sub sektor konstruksi bangunan di Indonesia 
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yang perlu diperhatikan yaitu: (1) jumlah perusahaan yang terus meningkat tetapi 

tidak diimbangi dengan kualitas dan kinerja, (2) keterbatasan kemampuan 

pemerintah dalam membiayai proyek sehingga menyebabkan pembiayaan 

dilakukan dengan pinjaman luar negeri, (3) kekurangan sumberdaya manusia yang 

terampil dan profesional, dan (4) praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 

Perkembangan jumlah perusahaan kontruksi, pendapatan bruto dan nilai 

konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Ringkasan statistik Indonesia tahun 2012-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 

 

Tren jumlah perusahaan konstruksi meningkat dari tahun 2012 sejumlah 

129 862 menjadi 142 852 pada tahun 2016, diikuti dengan kenaikan pendapatan 

bruto dan nilai konstruksi diselesaikan setiap tahunnya. Keadaaan ekonomi yang 

semakin dinamis menuntut perusahaan untuk selalu berkembang dan 

menyesuaikan diri dalam persaingan. Tujuan perusahaan adalah mempertahankan 

kelangsungan, meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitasnya. Profitabilitas 

merupakan indikator  kinerja perusahaandalam memanfaatkan seluruh kekayaan 

untuk menghasilkan keuntungan (Purnamasari 2017). Analisis untuk melihat 

kinerja perolehan laba terhadap investasi dapat dilakukan menggunakanrasio 

Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA menunjukkan rasio 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva (aset sendiri) 

yang digunakan untuk operasional perusahaan (Hendrayani 2014), sedangkan 

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri (Susiani 

2016). Return on Asset (ROA) perusahaan sub sektor kontruksi bangunan pada 

bursa efek  Indonesia  disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Return on Asset (ROA) perusahaan sub sektor konstruksi bangunan tahun 

2012-2016 

Perusahaan Tahun (Rasio) 

2012 2013 2014 2015 2016 
ADHI 6.30 5.00 2.24 1.15 0.86 
DGIK 1.42 0.76 2.88 -0.14 -3.67 
PTPP 3.06 3.71 3.48 3.54 3.05 
SSIA 14.68 9.98 6.37 6.33 2.06 
WSKT 0.86 1.17 -4.48 -3.55 1.15 

Sumber :Bursa Efek Indonesia (2018) 

 

Rasio ROA perusahaan sub sektor konstruksi bangunan mengalami 

penurunan setiap tahunnya, nilai ROA terendah terdapat pada perusahaan Waskita 

Karya (WSKT) dan Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK). Nilai ROA yang 

semakin menurun ini tentu tidak baik bagi perusahaan, jadi sebaiknya nilai ROA 

meningkat karena semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengelola aktiva yang dimiliki semakin baik (Priadi 2019). 

Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah perusahaan konstruksi 129 862 131 080 129 819 134 029 142 852

Pendapatan Bruto 510 172 764 589 742 861 662 033 267 737 433 166 846 418 756

Nilai konstruksi diselesaikan 440 353 173 509 025 854 570 905 169 635 872 687 734 817 363
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Return on Equity (ROE) perusahaan subsektor kontruksi bangunan pada bursa 

efek  Indonesia  disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Return On Equity perusahaan sub sektor konstruksi bangunan tahun 

2012-2016 

Perusahaan 
Tahun (Rasio) 

2012 2013 2014 2015 2016 
ADHI 42.02 31.38 13.38 3.75 3.18 
DGIK 2.47 1.51 5.36 -0.27 -7.51 
PTPP 15.78 23.18 21.75 13.22 8.81 
SSIA 42.68 22.21 12.69 12.25 4.43 

WSKT 3.59 4.33 -19.74 -11.07 4.20 
Sumber :Bursa Efek Indonesia (2018) 

 

Rasio ROE perusahaan subsektor konstruksi bangunan juga mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Nilai ROE terendah terdapat pada perusahaan Waskita 

Karya (WSKT) dan Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK). Menurut Suryadie 

(2016) perusahaan yang memiliki ROE yang rendah atau bahkan negatif 

diklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan 

pendapatan.  

Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan 

kebijakan perusahaan. Kondis makroekonomi seperti gross domestic product, 

inflasi, interest rate, dan exchange rate yang disajikan pada Tabel 9. Faktor 

internal kebijakan perusahaan merupakan segala sesuatu yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan seperti beban pokok pendapatan, beban operasional, liabilitas, 

asset dan equity yang disajikan pada Tabel 10 hingga Tabel 15. Oleh karena itu 

perlu diteliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan dan dampak 

kondisi makroekonomi dan kebijakan perusahaan terhadap profitabilitas sub 

sektor konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

 

Perumusan Masalah 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

atau keuntungan pada satu periode tertentu. Profitabilitas dapat diukur melalui 

rasioreturn on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Menurut Alfian (2016) 

ROA yang semakin meningkat dan positif berarti bahwa dari keseluruhan total 

aset yang digunakan perusahaan untuk beroperasi perusahaan mampu 

menghasilkan laba dan diharapkan ROA selalu meningkat di setiap tahunnya. 

Pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan secara umum nilai ROA 

dan ROE mengalami penurunan disetiap tahunnya meskipun pemerintah sudah 

melakukan peningkatan nilai APBN yang nantinya diharapkan akan memberikan 

sinyal positif bagi pelaku industri konstruksi. Penurunan ROA dan ROE yang 

terjadi pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti 

gross domestic product, interest rate, inflasi dan exchange rate dan faktor internal 

kebijakan perusahaan (Dirgasiwi 2016). Berdasarkan uraian diatas maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor- faktor apa saja yang memengaruhi kinerja perusahaan sub sektor 

konstruksi bangunan tahun 2012-2016 ? 
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2. Bagaimana dampak kondisi makroekonomi dan kebijakan perusahaan terhadap 

profitabilitas sub sektor konstruksi bangunan tahun 2012 – 2016? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan sub sektor 

konstruksi bangunan tahun 2012-2016. 

2. Menganalisis dampak kondisi makroekonomi dan kebijakan perusahaan 

terhadap profitabilitas sub sektor konstruksi bangunan tahun 2012 – 2016. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama untuk memaksimumkan 

laba dan mengantisipasi perubahan makroekonomi dan kebijakan  perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi Umum  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor 

yang memengaruhi profitabilitas perusahaan sub sektor konstruksi bangunan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Perusahaan yang diteliti sebanyak 5 (lima) perusahaan sub sektor konstruksi 

bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2012-

2016. 

2. Model profitabilitas perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dalam bentuk 

sistem persamaan recursive. 

3. Total pendapatan terdiri dari pendapatan sipil dan pendapatan bangunan 

perusahaan sub sektor konstruksi bangunan. 

4. Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE). 

5. Perubahan makroekonomi mencakup Gross Domestic Product Indonesia 

(GDP), inflasi, interest rate dan exchange rate. 

6. Perubahan kebijakan perusahaan adalah menurunkan beban pokok pendapatan 

untuk mengantisipasi perubahan makroekonomi.  

 




