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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian selalu mengalami perubahan dan persaingan bisnis 

semakin ketat sehingga mengharuskan para pelaku usaha berusaha keras 

meningkatkan kinerja agar tujuan dapat tercapai. Perusahaan yang mampu 

bertahan dalam ketatnya dunia bisnis harus memiliki kinerja yang baik, baik 

dalam segi manajemen, keuangan, dan lainnya. Dalam upaya meningkatkan 

nilai perusahaan, para pemilik atau pemegang saham menunjuk seorang 

profesional untuk bekerja atas nama pemegang saham dengan harapan bahwa 

para manajer tersebut dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan 

(Anita Susanti et, al, 2015). 

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau 

pemimpin perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu 

pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor 

(bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. 

Laporan keuangan pada hakikatnya bersifat umum, dalam arti laporan tersebut 

ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda 

(Raharjo:2007:53). 

Kegunaan laporan keuangan yaitu sebagai pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik perusahaan, alat komunikasi antara aktifitas 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, 

sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan yang  
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efektif bagi manajemen, misalnya mengukur tingkat biaya dari kegiatan 

perusahaan, untuk mengukur efesiensi proses produksi dan tingkat keuntungan 

yang dicapai,  untuk menentukan perlu tindaknya kebijakan atau prosedur baru 

untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

ROI merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva. ROI adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin,2009:63). 

Tabel I.1 

Persentase ROI, Rasio Modal Sendiri, Rasio Hutang Pada PT. Malindo 

Feedmill Tbk Periode 2012-2016 

(Dalam Ribuan Rupiah) 
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Aktiva 1.799.881 2.214.399 3.531.219 3.962.068 3.919.764 

Modal 

Sendiri 
 681.871    862.483 1.077.885 1.548.585  1.837.575 

Rasio Modal 

Sendiri 
37% 39% 31% 39% 47% 

Laba Bersih 302.421 241.632    84.778 

 

  65.454 

 

288.990 

Total Hutang 1.118.011 1.351.916  2.453.335 2.413.483 2.082.189 

Rasio 

Hutang 
62% 61% 69% 61% 53% 

ROI 17% 11% 0,02% 0,01% 0,1% 

Sumber : www.idx.com 

Dari tabel di atas di peroleh informasi bahwa jumlah total aktiva 

semakin meningkat dari tahun 2012 sampai dengan 2016, total aktiva ini 

terdiri dari modal sendiri dan hutang, namun laba bersih justru menurun, 

seharusnya aktiva yang meningkat akan menunjang operasional perusahaan, 

sehingga bisa meningkatkan laba. 
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Rasio modal sendiri pada tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 2%, 

Rasio meningkat sementara total aktiva dan modal sendiri juga meningkat, dan 

dikolom total hutang terjadi peningkatan sebesar Rp. 233.905. Rasio modal 

sendiri pada tahun 2013 ke 2014 menurun sebesar 8% sementara total 

aktivanya naik, dan total hutang naik sebesar Rp. 1.101.419. Dan pada tahun 

2014 ke tahun 2015 rasio modal sendiri kembali naik 8% dan total aktiva nya 

meningkat, dan total hutang menurun sebesar Rp. 39.852.  Pada tahun 2015 ke 

2016 rasio modal sendiri meningkat 8% dan total aktiva nya menurun, 

sementara total hutang menurun sebesar Rp. 331.294. 

Aktiva tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara 

relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. 

Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai 

bagian dari kegiatan operasi normal. 

Aktiva tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang mempunyai 

kriteria sebagai berikut: 1) Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomi 

lebih dari 1 tahun. 2) Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam 

membantu aktivitas perusahaan. 3) Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, 

sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud. 4) Biasanya mempunyai 

nilai perolehan yang relatif besar (Samryn 2015:36). 

 Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, aktiva tetap adalah aktiva 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun 

terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan 
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untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu tahun.   

Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan tidak hanya menjaga 

stabilitas kelangsungan hidupnya, tetapi juga harus dapat meningkatkan 

perolehan keuntungan secara maksimal dengan demikian perusahaan akan 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Usaha untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal membutuhkan modal untuk 

membiayai semua aktivitasnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal 

merupakan faktor yang berperan penting dalam pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mempertimbangkan 

berapa besar modal yang dibutuhkan dan dari mana modal tersebut di beroleh. 

Karena penggunaan modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba 

perusahaan. 

Strategi investasi yang berdasarkan kepemilikan modal dari dalam 

perusahaan (modal sendiri) memiliki hubungan positif terhadap ROI yang 

merupakan bagian dari profitabilitas perusahaan, artinya jika perusahaan 

memperoleh hasil yang lebih besar dari dana yang dipinjam, maka hasil 

pengembalian berupa profit untuk para pemilik akan meningkat (Robert dalam 

Selvia, 2011). 

Sumber modal dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari 

setoran pemilik perusahaan yang disebut modal sendiri dan dari para kreditur 

atau disebut juga dengan hutang bagi perusahaan. Modal sendiri adalah modal 

yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam didalam perusahaan untuk 
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jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Keuntungan menggunakan 

modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya 

bunga maupun biaya administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, tanpa 

memerlukan persyaratan yang rumit, serta tidak ada keharusan dalam 

pengembalian modal, namun penggunaan modal sendiri jumlahnya sangat 

terbatas. Dalam kondisi tertentu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

dananya dengan hanya menggunakan sumber dana internal, namun karena 

adanya peningkatan operasional yang mengakibatkan kebutuhan dana semakin 

besar, maka untuk memenuhi kebutuhan dananya perusahaan dapat 

menggunakan sumber dana dari luar perusahaan berupa hutang untuk kegiatan 

investasi perusahaan (Sari, 2009).  

Faktor lain yang mepengaruhi ROI adalah hutang atau modal asing. 

Menurut Waryati (2010) hutang adalah modal asing yaitu modal yang berasal 

dari luar perusahaan dan sifatnya hanya sementara bekerja didalam 

perusahaan, yang pada saatnya harus dibayar kembali. Hutang juga dapat 

didefinisikan sebagai semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir,2001:18). Semakin 

besar pinjaman atau hutang maka semakin besar pula biaya bunga yang 

mempengaruhi laba sehingga mempengaruhi ROI (Return On Investement).  

Current Ratio merupakan salah satu rasio financial yang sering 

digunakan. Dan rasio ini yang umum digunakan atas solvensi jangka pemdek, 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika waktu jatuh 
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tempo. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mna tagihan-tagihan jangka 

pendek dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan menjadi uang tunai 

dalam waktu dekat (Fidayah, 2014). Current  Ratio yang rendah  biasanya 

dianggap  menunjukkan  terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya 

jika perusahaan  yang current  ratio-nya terlalu  tinggi  juga kurang bagus,  

karena menunjukkan  banyaknya dana yang menganggur yang  akhirnya dapat 

mengurangi  kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Diantik 

(2014) mengatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap return on 

investement.  

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 

menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk direalisir menjadi kas, 

walaupun pada kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid dari piutang 

(Difky, 2014). Menurut Fidayah (2014) Quick Ratio merupakan  ukuran uji 

hutang jangka pendek yang lebih teliti dari pada rasio lancar karena 

pembilangnya mengeliminasikan persediaan yang dianggap aktiva lancar 

sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Rasio ini 

lebih tajam dari pada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang 

sangat likuid. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio rendah, hal ini 

menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Dalam 

penelitian Fidayah (2014) Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Investment.  
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Total Assets Turnover (TATO), merupakan salah satu rasio aktivitas 

yang digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola 

bisnisnya. Hanafi dan Halim (2009) dalam Soeroso (2013) menyatakan bahwa 

Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. 

Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset – 

aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap 

besarnya hutang – hutang  yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat (tidak 

lebih dari 1tahun), pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Dalam 

penelitian Diantik (2014) menyatakan bahwa Total Asset Turnover 

berpengaruh terhadap Return On Investment.     

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Rasio Modal Sendiri, Rasio Hutang, Current Ratio, Quick Ratio dan Total 

Asset Turnover Ratio Terhadap Return On Investment” Pada Perusahaan 

Industri dan Bahan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2012-2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Rasio Modal Sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap 

Return On Investment (ROI)? 

2. Apakah Rasio Hutang berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 

Investment (ROI)? 
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3. Apakah current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 

Investment (ROI)? 

4. Apakah quick ratio berpengaruh secara signifikan terhadap  Return On 

Investment (ROI)? 

5. Apakah Total asset turnover ratio berpengaruh secara signifikan terhadap  

Return On Investment (ROI)?  

6. Apakah Rasio Modal Sendiri, Rasio Hutang, Current Ratio, Quick Ratio, 

Dan Total Asset Turnover Ratio berpengaruh secara simultan terhadap  

Return On Investment (ROI)?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui apakah Rasio Modal sendiri berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return On Investment (ROI)  

2. Untuk mengetahui apakah  Rasio Hutang berpengaruh secara signifikan 

terhadap Return On Investment (ROI) 

3. Untuk mengetahui apakah  current ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap Return On Investment (ROI) 

4. Untuk mengetahui apakah  quick ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap Return On Investment (ROI) 

5. Untuk mengetahui apakah  total asset turnover ratio berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return On Investment (ROI) 
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6. Untuk mengetahui apakah  Rasio Modal sendiri, Rasio Hutang, Current 

Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover Ratio berpengaruh secara 

simultan terhadap Return On Investment (ROI) 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai bagian prasyarat 

untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengasah 

daya kritis penulis terhadap fenomena-fenomena dalam hal yang berkaitan 

dengan Profit dari Investasi. Adanya penelitian ini diharapkan juga mampu 

sebagai referensi dalam mendukung penyelesaian skripsi penulis ataupun 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini.  

2. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian dapat menjadi sumber tambahan informasi serta 

referensi bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian 

ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, penulisan dibagi 

dalam lima (bab). Pada masing-masing bab akan dijelaskan mengenai : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan 

penjabaran dan landasan teori meliputi BEI, laporan keuangan, 

modal sendiri, rasio hutang/debt ratio, modal asing/hutang, 

Current Asset, Quick Ratio, Total Asset Turnover Ratio, 

profitabilitas, return on investment, pandangan islam terhadap 

laba, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab III diuraikan mengenai bagaimana penelitian ini 

dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai variabel penelitian definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi 

permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji 

statistik. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan penutup penelitian 

yang berapa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

peneliti untuk meneliti selanjutnya. 


