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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah penerbangan komersial Indonesia sudah ada sejak bangsa Indonesia 

sedang mempertahankan kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1949. Bermula dari ide 

Presiden Ir. Soekarno yang merupakan Presiden pertama Indonesia untuk membeli 

pesawat Dakota (DC 3) dalam rangka melawan Belanda pada 16 Juni 1948.  Ide 

tersebut dikemukakan di depan sejumlah pedagang besar di Aceh untuk 

melanjutkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Menurut bandara soekarno hatta 

(2015) sebagian besar pedagang menyikapi ide presiden dengan menyumbangkan 

dananya hingga terkumpul 130.000 Strait dollar dan 20 kg emas, yang kemudian 

digunakan untuk membeli pesawat Dakota (DC-3). Pesawat DC-3 Dakota dengan 

registrasi RI 001 merupakan penerbangan komersial pertama pada tanggal 26 

Januari 1949 dari Calcutta ke Rangoon dan diberi nama “Indonesian Airways”. 

Pada tanggal 28 Desember 1949, Indonesian Airways berubah nama  

menjadi Garuda Indonesian Airways. Nama Garuda tersebut diberikan oleh 

presiden Soekarno  dengan mengambil  dari sajak Belanda yang ditulis oleh  penyair 

terkenal pada masa itu yang bernama Noto Soeroto yang merupakan  penulis Ik ben 

Garuda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw einladen, yang 

artinya, Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas 

kepulauan Anda. 

Pada tahun – tahun berikutnya permintaan jasa industri penerbangan 

semakin meningkat dimana dapat dilihat dari meningkatnya industri penerbangan 

baru yang ada di Indonesia seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Sriwijaya Air, 

Batavia Air (PT Metro Batavia), PT Merpati Nusantara dan PT Mandala Airlines. 

Pada tahun 2011-2017 permintaan jasa industri penerbangan di negara Indonesia 

telah mengalami peningkatan. Menurut survey M. Amin (2018) jumlah penumpang 

pada tahun 2011 mencapai 68 juta penumpang dan tahun 2016 angkanya telah 

mencapai 100 juta penumpang dan di prediksi tahun 2017 mencapai 105 juta 

penumpang. 
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Meskipun potensial dengan jumlah penumpang yang terus meningkat, 

namun tercatat beberapa maskapai penerbangan nasional yang mengalami 

kegagalan dan akhirnya tutup. Penyebab kegagalan maskapai tersebut dikarenakan 

kerugian secara financial yang akhinya berujung kebangkrutan. Data yang 

diperoleh menyebutkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mengalami hal 

tersebut adalah: PT Metro Batavia (Batavia Air) yang harus berhenti beroperasi 

setelah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan pada tahun 2013, Kemudian tahun 

2014, PT Merpati Nusantara berhenti beroperasi sejak Desember 2013  selanjutnya 

terhitung sejak 1 Juli 2014, PT Mandala Airlines (Mandala Air), menyatakan 

berhenti beroperasi (Amin, 2018). 

Di dalam perusahaan penerbangan terdapat persaingan untuk 

memperebutkan pasar domestik antara maskapai penerbangan. Menurut survey  

Amin (2018) mengatakan bahwa pada tahun 2014, Lion air mendominasi 

penerbangan domestik di Indonesia , Selanjutnya pada tahun 2015, penerbangan 

domestik di indonesia di dominasi oleh Garuda Indonesia. Kemudian pada tahun 

2016 jumlah keberangkatan pesawat domestik mencapai 764.156 kali 

keberangkatan. Dimana Garuda Indonesia melakukan keberangkatan sebanyak 

186.482 kali (24,4%),  kemudian Lion Air dengan jumlah penerbangan  180.581 

kali keberangkatan (23,6%), Wings Air dengan jumlah 86.313 kali (11,3%), 

Citilink Indonesia dengan 78.935 kali (10,3%), kemudian Batik Air dan Sriwijaya 

Air. 

Tidak hanya penerbangan dalam negeri, namun penerbangan tujuan luar 

negeri juga terdapat persaingan untuk memperebutkan pasar domestik. Dimana Air 

Asia melakukan jumlah keberangkatan tujuan luar negeri terbanyak  pada tahun 

2015, kemudian sejak tahun 2016 Garuda Indonesia menjadi maskapai terbanyak 

melakukan penerbangan keluar negeri dengan keberangkatan luar negeri mencapai 

71.487 kali penerbangan pada tahun 2016, Garuda Indonesia menguasai sebanyak 

27.577 kali (38,6%), kemudian Air Asia sebanyak 22.209 kali (31,1%), Lion Air 

sebanyak 9.212 kali (12,9%) dan sisanya maskapai lain (Amin, 2018). 
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Saat ini Garuda Indonesia group mengoperasikan 202 armada pesawat 

sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada dibawah lima tahun. 

Garuda Indonesia sendiri saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, 

sedangkan Citilink mengoperasikan sebanyak 58 pesawat. Saat ini PT Garuda 

Indonesia melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi 

eksotis di Indonesia dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per 

hari. PT Garuda Indonesia memberikan pelayanan dengan konsep “Garuda 

Indonesia Experience” yang mengedepankan keramahtamahan dan kekayaan 

budaya Indonesia (Garuda Indonesia, 2019). 

Pada tahun 2017 PT Garuda Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi 

berskala internasional karena PT Garuda Indonesia terus melaksanakan program 

transformasi secara berkelanjutan sehingga Garuda Indonesia termasuk dalam 

kategori maskapai bintang lima. Apresiasi tersebut diantaranya pencapaian “The 

World’s Best Cabin Crew” selama empat tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga 2017. 

kemudian "The World's Most Loved Airline” pada tahun 2016 dan “The World’s 

Best Economy Class” dari Skytrax. Skytrax adalah lembaga pemeringkat 

penerbangan independen berbasis di London (Garuda Indonesia, 2019). 

Garuda Indonesia menghadapi persaingan yang berasal dari berbagai 

perusahaan penerbangan, baik  perusahaan penerbangan FSC (full service carrier) 

dan perusahaan penerbangan LCC (low cost carrier). Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Full service carrier 

dinyatakan sebagai badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam 

menjalankan kegiatannya dengan standard maksimum, antara lain pemberian 

makanan dan minuman, dan fasilitas ruang tunggu eksekutif (lounge) untuk kelas 

bisnis dan kelas utama. Sedangkan low cost carrier dinyataan sebagai badan usaha 

angkutan udara niaga yang menjalankan kegiatannya dengan standar minimum, 

yaitu hanya ada satu kelas pelayanan tanpa adanya fasilitas ruang tunggu eksekutif, 

pemberian makanan dan minuman, dan akan dikenakan biaya jika menggunakan 

bagasi tambahan. 
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Untuk menanggapi persaingan antar  perusahaan penerbangan FSC dan 

LCC ini, Garuda Indonesia melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kedua 

tipe tersebut, yakni melaksanakan layanan FSC dan LCC. Garuda Indonesia 

melaksanakan layanan FSC perseroan dengan brand Garuda Indonesia dan 

mengembangkan layanan LCC perseroan dengan brand Citilink. Dimana Citilink 

merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia dengan harga tiket yang relatif lebih 

murah dan cenderung membidik pangsa pasar menengah ke bawah seperti 

keberangkatan naik haji. 

PT. Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang bergerak dibidang maskapai penerbangan. PT Garuda Indonesia 

memasuki Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Februari 2011 dengan kode 

GIAA. PT Garuda Indonesia menjadi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) 

pertama yang mengembangkan IT berbasis cloud computing. Hal ini Sejalan 

dengan pelaksanaan program transformasi perusahaan yang terus dilaksanakan, 

khususnya pengembangan dibidang Informasi dan teknologi dimana Cloud 

computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi 

komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang 

mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-

komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. 

Sebagai perusahaan global, penggunaan cloud computing merupakan 

keharusan bagi PT Garuda Indonesia saat ini, bila ditinjau dari volume bisnis, upaya 

pengembangan perusahaan, serta untuk menjadikan kegiatan perusahaan lebih 

efisien namun berstandar global. Implementasi IT berbasis cloud computing ini juga 

bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya khususnya 

percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. 

Melalui pemanfaatan IT berbasis cloud computing, menjadikan Garuda 

Indonesia menjadi salah satu BUMN pertama di Indonesia yang memanfaatkan 

teknologi ini. Penggunaan cloud computing ini akan memberikan keuntungan bagi 

PT. Garuda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data 

perusahaan, sehingga dapat meminimalisir biaya karena tanpa membeli peralatan 
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tambahan untuk penyimpanan data. Selain itu, dapat memudahkan karyawan PT 

Garuda Indonesia untuk mengakses data karena terkoneksi dengan internet. Data 

juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara “on cloud”. 

Cloud computing juga dapat melindungi keamanan data perusahaan 

khususnya ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi bencana alam, PT Garuda 

tidak akan kehilangan data perusahaan, sebab dengan menggunakan cloud 

computing data perusahaan dapat di akses melalui komputer lain yang terhubung 

dengan jaringan. Salah satu contoh penggunaan IT berbasis cloud computing di 

Garuda Indonesia dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional di 

lingkungan kerja Perusahaan, baik di kantor pusat maupun di lebih dari 76 kantor 

cabang di dalam dan luar negeri. 

Kenyataan di lapangan PT Garuda Indonesia cenderung mengalami 

penurunan laba setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2015 PT Garuda Indonesia 

Tbk memperoleh laba bersih pada tahun 2015 sebesar Rp 1,06 Triliun. Kemudian 

pada tahun 2016 PT Garuda Indonesia memperoleh laba bersih sekitar Rp 125,9 

Miliar. Perolehan tersebut turun 88 persen dibandingkan laba bersih tahun 2015 

yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,06 Triliun. Kemudian pada tahun 2017 

PT Garuda Indonesia Tbk mencatatkan kerugian sebesar Rp 2,89 triliun. 

Penurunan laba bersih PT Garuda Indonesia dikarenakan total pengeluaran 

yang semakin banyak, pengeluaran tersebut diantaranya kenaikan biaya bahan 

bakar, biaya extra ordinary, dan denda legal, hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh 

Sugianto (2018) dalam berita detik finance, bahwa banyaknya total pengeluaran 

yang naik yaitu sebesar 13% dari Rp 49,95 Triliun menjadi Rp 57,375 Triliun. 

Kenaikan yang paling besar dari biaya bahan bakar yang naik 25% dari Rp 12,4 

Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun. Kenaikan biaya bahan bakar dikarenakan 

meningkatnya harga bahan bakar dan juga meningkatnya produksi pesawat 

sehingga mengakibatkan volume bahan bakar juga naik. Selain itu di tahun 2017, 

Garuda Indonesia juga harus mengeluarkan biaya extra ordinary yang terdiri dari 

pembayaran pengampunan pajak  (tax amnesty) dan denda legal di pengadilan 

Australia yang totalnya mencapai Rp 1,96 Triliun. 
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Berikut ini merupakan gambaran  perkembangan EAT (laba bersih setelah 

pajak) pada PT Garuda Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Perkembangan Laba Bersih Tahun berjalan (EAT) pada PT. Garuda 

Indonesia Tahun 2015-2017 

Tahun 
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 

(Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

2015 Rp    1.063.567.556.040 - 

2016 Rp       125.994.799.532  -88,15% 

2017 Rp  - 2.895.484.540.782 -2398,1% 

data di olah 

Selain mengalami penurunan laba dari tahun ke tahun, PT Garuda Indonesia 

juga mengalami kenaikan hutang dari tahun 2015 sampai 2017. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Mahfud L selaku koalisi pemerhati penerbangan (2017)  yang 

mengatakan bahwa Pada tahun 2015, hutang Garuda Indonesia berjumlah Rp. 32,5 

Triliun. Kemudian pada tahun 2016 meningkat hingga Rp. 36,6 Triliun. Kemudian 

pada tahun 2017 juga meningkat hingga mencapai Rp. 39,6 Triliun. Pada di tiga 

bulan pertama (Kuartal 1) 2018, Garuda sudah rugi Rp 868 miliar. Sehingga apabila 

dihitung dalam setahun akan rugi kurang lebih sekitar Rp 2,4 triliun. 

Selain mengalami penurunan laba dan kenaikan hutang, Pada tahun 2015 

sampai 2017 harga saham PT Garuda Indonesia cenderung mengalami penurunan. 

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui dunia invcestasi yang 

menyatakan  bahwa pada awal tahun 2015 kuartal I dan  kuartal  II  harga  saham 

PT Garuda Indonesia adalah 650 per lembar saham. Kemudian pada akhir tahun 

2015 harga saham PT Garuda mengalami penurunan menjadi  309 per lembar 

saham. Kemudian harga saham pada akhir tahun 2016  sejumlah 338 per lembar 

saham. Pada tahun 2017 harga saham PT Garuda Indonesia juga mengalami 

penurunan, dimana pada akhir tahun 2017 harga saham PT Garuda Indonesia adalah 

300 per lembar saham. Pada tanggal 18 oktober 2018, harga saham PT Garuda 

Indonesia terus mengalami penurunan yaitu 206 per lembar saham. 
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Berdasarkan dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Garuda 

Indonesia merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang sudah berdiri di 

Indonesia sejak lama  dan merupakan  perusahaan  Badan  Usaha Milik Negara  

yang seharusnya mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan 

kondisi dilapangan menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kondisi 

keuangan yang sedang menurun. Namun permasalahan tersebut hanya dilihat dari 

penurunan laba, kenaikan hutang dan penurunan harga saham. Oleh karena itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis kondisi keuangan pada 

PT Garuda Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah PT Garuda Indonesia mengalami financial distress berdasarkan 

metode ALTMAN Z-SCORE pada tahun 2015-2017? 

2. Apakah PT Garuda Indonesia mengalami financial distress berdasarkan 

metode SPRINGATE pada tahun 2015-2017? 

3. Apakah PT Garuda Indonesia mengalami financial distress berdasarkan 

metode ZMIJEWSKI pada tahun 2015-2017? 

4. Apakah PT Garuda Indonesia mengalami financial distress berdasarkan 

metode GROVER pada tahun 2015-2017? 

5. Apakah PT Garuda Indonesia mengalami financial distress berdasarkan 

SK BUMN KEP-100/MBU/2002 pada tahun 2015-2017? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk memprediksi tingkat Financial Disstres yang dialami oleh PT Garuda 

Indonesia yaitu: 

1. Untuk menganalisis prediksi financial distress PT Garuda Indonesia 

pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode ALTMAN Z-

SCORE 
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2. Untuk menganalisis prediksi financial distress PT Garuda Indonesia 

pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode SPRINGATE 

3. Untuk menganalisis prediksi financial distress PT Garuda Indonesia 

pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode ZMIJEWSKI 

4. Untuk menganalisis prediksi financial distress PT Garuda Indonesia 

pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode GROVER 

5. Untuk menganalisis prediksi financial distress PT Garuda Indonesia 

pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan SK BUMN KEP-

100/MBU/2002 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil terutama 

dalam bidang manajemen keuangan yang berkaitan dengan financial distress. 

1.4.2. Manfaat Bagi Pembaca atau Penelitian Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi  

peneliti bidang Manajemen khususnya mengenai analisis financial disstress serta 

dapat  dijadikan tambahan alternatif dan bahan rujukan  untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara singkat mengenai susunan skripsi ini dapat di gambarkan melalui 

sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bagian isi yang mengantarkan pembaca untuk dapat 

menjawab pertanyaan apa yang diteliti dan untuk apa serta mengapa penelitian 

dilakukan. menjelaskan latar belakang masalah mengenai PT Garuda Indonesia 
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periode 2015 sampai dengan 2017. Setelah latar belakang dilanjutkan dengan 

perumusan masalah beserta tujuan, kemudian membahas manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan 

penelitian. Landasan teori yang digunakan pada bab ini mengenai Financial 

Distress. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, 

objek penelitian, variabel penelitian data penelitian, pengumpulan data dan teknik 

analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian ini, yaitu hasil dari 

analisis financial distress dengan metode-metode financial distress. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab pemungkas, dari penelitian ini. Pada bab ini berisi 

kesimpulan dari penelitian ini dan diakhiri dengan kata-kata penutup 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan-  


