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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin (Fitri dkk, 2012). Tujuan 

perusahaan akan  terealisasi apabila manajemennya dapat dikelola secara baik dan 

efektif, dengan mengelola manajemen secara baik maka perkembangan kinerja 

perusahaan juga akan ikut membaik. Kinerja perusahan biasanya dinilai dengan 

seberapa banyak keuntungan yang diperoleh. Keuntungan atau laba yang 

diperoleh perusahaan bisa terlihat dari laporan keuangannya. 

Laporan keuangan adalah suatu hasil akhir dari serangkaian proses 

pencatatan dan pengikhtisarian data transaksi bisnis (Hery, 2012: 6). Laporan 

keuangan juga digunakan sebagai alat komunikasi perusahaan pada pihak-pihak 

yang berkepentingan  dengan data-data keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan atau  menyediakan informasi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan guna sebagai pertimbangan  dalam membuat keputusan 

bisnis dan strategi bisnis. Adanya laporan keuangan dapat membantu kita melihat 

posisi perusahan apakah dalam kondisi baik atau buruk. Kita dapat Menganalisis 

neraca dan laporan laba rugi yang terdapat pada laporan keuangan untuk 

mengetahui keadaan perusahaan.  

Neraca adalah laporan yang tertulis secara sistematis tentang aset, hutang 

serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu (Munawir dalam 
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Nana Rubiati, 2013 : 3). Laba rugi merupakan laporan yang memberikan 

informasi tentang hasil-hasil yang diperoleh perusahaan. Laba rugi juga berisi 

tentang pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

(Kasmir, 2008: 30).  

Laporan keuangan biasanya dibuat secara rutin baik dalam jangka waktu 

tiga bulanan, enam bulan maupun setiap satu tahun. Adanya laporan keuangan 

dapat membantu kita mengetahui posisi perusahan saat ini apakah dalam kondisi 

likuid atau laba dengan menganalisis laporan keuangannya. Alat analisis yang 

biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. 

Rasio keuangan adalah kegiata untuk membandingkan jumlah  angka-angka di 

pos-pos yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka yang lain (Kasmir, 2008: 7 &104). Rasio keuangan dapat 

memberikan kita gambaran tentang keadaan suatu perusahaan atau kondisi 

perusahaan. 

Rasio keuangan memiliki berbagai bentuk yang setiap dari rasio keuangan 

memiliki kegunaan serta arti yang berbeda. Beberapa bentuk rasio keuangan yaitu 

rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi hutang-hutang jangka pendek yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan jaminan harta lancarnya. Rasio profitabilitas adalah suatu rasio 

yang digunakan untuk menghitung kemampuan sebuah perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Dengan menganalisis 

rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan 

suatu perusahaan apakah dalam kondisi baik atau buruk. Mengetahui kinerja 
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keuangan perusahaan  dapat membantu kita untuk mengevaluasi seberapa efektiv 

dan efisien strategi yang telah diterapkan dalam kurun waktu tersebut, sehingga 

perusahaan dapat mempertimbangkan strategi yang harus dilakukan  untuk tahun 

berikutnya. 

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Blue Bird Tbk. yang merupakan 

perusahaan taksi terbesar di Indonesia. PT. Blue Bird Tbk. merupakan perusahaan 

taksi pertama yang menggunakan taksi meter untuk menentukan tarif pembayaran. 

Selain menjadi pelopor pertama yang menggunakan taksi meter PT. Blue Brid 

Tbk. juga banyak meraih penghargaan seperti Indonesi Best Brand Award, Super 

brands Award, Best Public Transportation driver, Top Brand Award, Indonesia 

Customer Satisfaction Award, Indonesia Brand champion dan masih banyak 

prestasi yang lainnya. Namun pada saat ini PT. Blue Bird Tbk.. mendapat 

ancaman baru di bisnis taksi yang di sebabkan oleh pesaing baru yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi saat 

ini membuat munculnya ide-ide baru atau trobosan baru dalam dunia bisnis taksi. 

Salah satu trobosan baru di dunia bisnis taksi yang memanfaatkan perkembangan 

teknologi yakni adanya sebuah aplikasi online untuk memesan taksi atau yang 

sering kita sebut dengan taksi online. Aplikasi ini sangat membantu dan  sangat 

diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas menyukai hal-hal yang bersifat 

praktis. Taksi online sendiri mulai beroprasi diIndonesia semenjak tahun 2014, 

ditahun ini ada dua perusahaan taksi online yang beroprasi di Indonesia, kedua 

perusahaan itu yakni Grab dan Uber. 



4 
 

 

Adanya taksi online membuat para pengguna taksi Blue Bird berpindah 

menggunakan taksi online. Kebanyakan para pengguna taksi Blue Bird ini 

perpindah menggunakan taksi Uber dan Grab  karenan pelayanan yang diberikan 

lebih nyaman dan lebih mudah dalam pemesanan. Tak hanya itu saja yang di 

tawarkan oleh Uber dan Grab, mereka juga memberikan tarif penggunaan yang 

lebih murah di bandingkan dengan taksi Blue Bird. Berikut adalah daftar tarif 

taksi Blue Bird, Uber dan Grab di bulan april 2017. 

Tabel 1.1 

Tarif taksi Blue Bird, Uber dan Grab 

(April 2017) 

Keterangan  Blue Bird Uber Grab 

Tarif dasar Rp. 7500 Rp. 3000,- Rp. 2500,- 

Tarif per Km Rp. 4000 Rp. 2000,- Rp. 3500,- 

Tarif minimum Rp.40.000 Rp. 3000,- Rp. 10.000 

Tarif pembatalan RP. 15.000 Rp. 30.000 - 

Sumber : http://mozaic.co.id 

Melihat tarif yang jauh lebih murah membuat para pengguna jasa taksi Blue 

Bird berpindah menggunakan jasa taksi Grab dan Uber. Dengan berpindahnya 

para pelanggan taksi Blue Bird, berdampak secara langsung pada tingkat 

pendapatan yang di peroleh  PT. Blue Bird Tbk. Jika dibiarkan terus-menerus hal 

ini bisa membuat PT. Blue Bird Tbk. menjadi bangkrut. 

Melihat dari latar belakang masalah tersebut maka penulis menyusun tugas 

akhir dengan judul “ANALISIS LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA 

PT. Blue Bird Tbk”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Analisis likuiditas dan profitabilitas Pada PT. Blue Bird Tbk. 

b. Obyek penelitian pada PT. Blue Bird Tbk. 

c.  Penelitian mengambil laporan keuangan periode 2014 sampai 2016. 

d. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penilitian yang telah di uraikan, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Berapa besar rasio likuiditas dan profitabilitas pada PT. Blue Bird Tbk? 

b. Bagaimana posisi keuangan PT. Blue Bird Tbk. periode 2014 sampai 

dengan 2016? 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Menghitung rasio likuiditas dan rasio profitabilitas pada PT. Blue Bird 

Tbk. 

b. Menganalisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas pada PT. Blue Bird 

Tbk. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah : 

a. Bagi Investor 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pada 

investor tentang posisi keuangan perusahaan dan bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan dalam investasi di PT. Blue Bird Tbk. 

b. Penelitian Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan perbandingan 

dan tambahan refrensi yang dapat digunaka sebagai bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama. 

 


