
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, menyebutkan

bahwa masih ada sekitar 14 juta keluarga, atau 23% dari 61 juta keluarga di

Indonesia, yang belum memiliki rumah. Disisi lain pemerintah juga sulit untuk

menyediakan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah.

Sehingga bisnis property dan real estate sangat berpeluang besar untuk

memajukan usahanya.

Pada tahun 2012 kawasan yang paling perspektif untuk investasi properti

adalah dikawasan jabodetabek. Alasannya, dalam 10 tahun kedepan penduduk

jabodetabek akan bertambah 7, 2 juta jiwa. Jika diasumsikan satu rumah dihuni

empat orang, maka 10 tahun kedepan akan diperlukan 1, 8 juta unit hunian,

sehingga setiap tahun akan dibutuhkan 180 ribu unit hunian. Sehingga dapat

diasumsikan bahwa untuk tahun 2013- 2023 bisnis dibidang property dan real

estate sangat berpeluang besar.(Kompas.com)

Dengan semakin meningkatnya peluang bisnis khususnya untuk industri

property dan real estate membuat para manajer terus meningkatkan profitabilitas

perusahaannya dengan mengembangkan dan menjalankan usahanya. Oleh karena

itu perusahaan membutuhkan dana sangat besar untuk meningkatkan profit

perusahaannya. Kebutuhan dana akan semakin bertambah seiring dengan besarnya

kegiatan ekspansi yang dilakukan perusahaan. Kebutuhan dana dapat berasal dari

sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan



adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, misal modal.

Sumber eksternal perusahaan adalah sumber dana yang berasal dari luar

perusahaan, misal hutang.

Kebutuhan dana perusahaan pada umumnya merupakan gabungan antara

dana jangka pendek dan jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan dana jangka

pendek menggunakan sumber pendanaan jangka pendek atau hutang lancar, misal

hutang dagang, sedangkan kebutuhan dana jangka panjang seperti pemenuhan

dana untuk peningkatan kapasitas produksi atau investasi pada umumnya

menggunakan pendanaan jangka panjang, misal obligasi. (Rosyadah 2012:1-2)

Sedangkan tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan

kemakmuran dan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Tujuan lain dari

perusahaan yaitu mendapatkan laba dari tahun ke tahun serta menjaga

kelangsungan hidup perusahaan tersebut, manajer keuangan mempunyai salah

satu keputusan yang dihadapi yaitu keputusan pendanaan dan keseimbangan

financial didalam perusahaan. Penentuan modal asing dan modal sendiri dalam

pemakaiannya sebagai sumber dana perusahaan dikenal dengan istilah struktur

modal.

Jika dilihat dari fenomena diatas maka kemampuan perusahaan untuk

memperoleh profitabilitas atau keuntungan baik dari modalnya sendiri maupaun

dari hutang yang didapatkannya dari luar perusahaan itu sanga besar. Sehingga

dapat ditafsirkan ROE atau keuntungan dari modal sendiri dan para pemegang

saham itu sangat tinggi. Ini akan membuat para investor tertarik untuk

berinvestasi di industri property dan real estate.



Apabila laba perusahaan meningkat maka return on equity (ROE) juga

akan meningkat. Return on equity (ROE) merupakan hasil dari pegembalian atas

ekuitas pemegang saham dengan mengukur laba yang diperoleh terhadap nilai

bukunya. Hal ini sangat penting karena menyangkut kepada investor dan pihak

kreditur sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan investasi pada

suatu perusahaan yang dilihat dari return yang diterima oleh investor dan

mengelola aktivanya. Pihak manajemen perusahaan yang melakukan financial

leverage dan likuiditas akan dilihat oleh investor dan calon investor dalam

mengelola dananya tersebut. Apabila dana tersebut bisa dikelola dengan baik

maka akan dapat meningkatkan laba yang diperolah dan berarti return yang

dihasilkan akan meningkat. Hal ini akan dilihat pula oleh para kreditur untuk

menentukan kebijakan dalam menyalurkan dananya. (Rahmat 2013:3)

Return on equity (ROE) dari suatu perusahaan akan dapat mempengaruhi

keputusan para calon pembeli saham untuk membeli saham perusahaan tersebut

atau tidak. Semakin tinggi ROE maka semakin besar persentase pengembalian

atas modal maka semakin tinggi pula keinginan investor untuk menanamkan

modal pada perusahaan itu sendiri. Ini disebabkan karena ROE mempunyai

hubungan yang positif dengan perubahan laba. ROE digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan

ekuitas yang dimilikinya. ROE merupaka rasio antara laba setelah pajak dengan

total ekuitas. Alat ukur kinerja suatu perusahaan yang popular antara penanaman

modal dan manajer senior adalah hasil atas hak pemegang saham yaitu ROE.



Maka perusahaan harus mampu untuk memelihara dan mempertahankan

lingkungan bisnisnya secara efesien. Perusahaan yang mampu bertahan dalam

ketatnya persaingan didunia bisnis harus memiliki kinerja yang baik, baik dari

segi manajemennya, keuangan maupun yang lainnya. Salah satu sumber informasi

penting tentang kinerja perusahaan yang Go Public adalah laporan keuangan.

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah

manajemen, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan menentukan

kebijaksanaan - kebijaksanaan yang lebih tepat. Manajemen perusahaan akan

selalu dihadapkan dengan serangkaian aktivitas dalam pengambilan keputusan,

baik keputusan yang menyangkut aktivitas untuk investasi, pembiayaan maupun

kebijakan pembagian keuntungan. Menurut Sartono (2010:2) bahwa seorang

manajer keuangan harus mampu mengambil ketiga keputusan secara efektif dan

efesien. Pertama, efektif dalam keputusan investasi, yang akan tercermin dalam

pencapaian tingkat keuntungan yang optimal. Kedua, efesien dalam pembiayaan

investasi yang akan tercermin dalam perolehan dana yang minimum. Dan ketiga,

kebijakan deviden yang optimal dalam pembiayaan investasi akan tercermin

dalam peningkatan kemakmuran pemilik perusahaan.

Optimalisasi pencapaian target dari ketiga keputusan diatas akan

memberikan terhadap kinerja manajemen yang ada dalam perusahaan, dimana

salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengamati hal tersebut adalah

pada profitabilitas. Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2007:156)

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan,

baik dalam hubungan dengan penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin



tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan

laba, bagi perusahaan. Tanpa perolehan laba, tentu perusahaan tidak dapat

memenuhi tujuannya. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang

dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin besar

keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk

membayarkan devidennya, dan hal itu berdampak pada kenaikan nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROE (return on equity)

sebagai alat ukur profitabilitas. Menurut Kasmir (2010:204) Semakin besar ROE,

berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi

pemilik perusahaan. ROE tentunya tidak hanya menjadi indikator bagi pemilik

perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana mananjemen yang ada telah bekerja

dalam mengoptimalisasikan fungsi dan tugasnya dalam meningkatkan kinerja

perusahaan dan juga kesejahteraan para pemilik perusahaan, akan tetapi juga

mampu menjadi sumber informasi bagi investor yang akan menanamkan

modalnya pada perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi

ROE maka investor akan semakin tertarik untuk melakukan investasi, dan begitu

pula sebaliknya (Febria, 2013) Selain itu kesalahan dalam memanajemen

keuangan perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan, sehingga

juga akan mempengaruhi keputusan kreditur.

Salah satu yang mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas. Menurut

Kasmir (2010:128) Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang paling sering digunakan

untuk melihat likuiditas suatu perusahaan adalah current ratio (rasio lancar),



menurut Kasmir (2010:135) current ratio yang rendah biasanya dianggap

menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan

yang current ratio nya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan

banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan

perusahaan memperoleh laba. Current ratio yang tinggi bisa disebabkan oleh

kondisi perdagangan yang kurang atau manajemen yang tidak baik. Current ratio

merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.

Dalam rangka meningkatkan likuiditasnya suatu perusahaan dapat

melakukan investasi kedalam aktiva lancar seperti kas dan persediaan yang mudah

untuk diperjual belikan. Cara ini mengandung pengorbanan tersendiri mengingat

aktiva lancar tersebut lebih sedikit atau bahkan tidak memberi hasil sama sekali.

Dengan demikian perusahaan senantiasa menghadapi dilema yaitu jika

mengutamakan likuiditas berarti kehilangan sebagian kesempatan mencetak laba

atau jika mengutamakan investasi produktif yang berarti akan mengancam

likuiditas.

Leverage (solvabilitas) adalah nama lain dari rasio utang. Menurut Kasmir

(2010:113) rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan

perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya baik dalam bentuk

utang terhadap aktiva maupun dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki

perusahaan. Leverage juga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan

untuk meningkatkan laba. Penggunaan utang dalam bentuk investasi sebagai

tambahan untuk mendanai aset perusahaan yang diharapkan untuk dapat

meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, karena aset yang



dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Dengan demikian laba

yang tersedia untuk pemegang ekuitas pun semakin besar. Pinjaman dari pihak

luar ini dapat diproxikan dengan debt to asset ratio (DAR) dan debt to equity ratio

(DER). Semakin besar DAR menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang

dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula risiko perusahaan akan

meningkat (Sudana, 2011:20). Menurut Kasmir (2008:156) DER berfungsi untuk

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang.

Menurut Widodo (2012) Likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas

merupakan masalah yang penting untuk terus menerus diamati, karena masalah ini

sangat menentukan bagi kelancaran operasi perusahaan. Likuiditas menginginkan

sebagian besar modal ditanamkan kedalam aktiva lancar agar perusahaan tidak

mengalami kesulitan dalam membayar semua kewajiban-kewajiban yang sudah

jatuh tempo. Rasio solvabilitas membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban

utang jangka panjang. Yang apabila rasio ini terlihat tinggi nilai nya berarti modal

perusahaan terlihat besar dan peluang untuk mendapatkan keuntungan semakin

besar pula. Sedangkan profitabilitas menginginkan agar sebagian besar dana yang

diperoleh perusahaan dari pihak luar baik berupa pinjaman maupun investasi dari

investor bisa dioperasikan agar dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi.

Penelitian ini mengacu pada perusahaan property dan real estate yang

terdaftar dibursa efek Indonesia. Pemilihan perusahaan ini karena semakin

membaiknya kondisi ekonomi seharusnya kenerja keuangan disektor property dan

real estate semakin membaik juga. Peningkatan permintaan akan membuat jumlah

transaksi atas property yang ditawarkan semakin meningkat. Selain itu dengan



turunnya tingkat suku bunga kredit komersial tentunya akan meringankan untuk

memperoleh kredit.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, beberapa penelitian talah dilakukan

untuk mengetahui sajauh mana pengaruh likuditas (CR) dan solvabilitas (DAR)

dan (DER) terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan

dibeberapa perusahaan industri yang terdaftar di BEI antara lain adalah Amelia

tahun (2011), pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan agency cost terhadap

kinerja perusahaan. Hasil dari penelitiannya bahwa leverage hampir berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan sedangakan ukuran perusahaan dan agency cost tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Widodo (2012) meneliti

tentang pengaruh current ratio, inventory turnover, receivable turnover terhadap

pertumbuhan profitabilitas. Hasil penelitiannya yaitu current ratio, inventory

turnover, receivable turnover terdapat berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas yang diukur dengan ROA. Penelitian lain yang juga pernah meneliti

tentang ROE ini adalah Febria (2013) dengan judul pengaruh leverage dan ukuran

perusahaan terhadap profitabilitas. Hasil penelitiannya bahwa leverage yang

diukur menggunakan DER berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang

diukur dengan ROE. Sedangkan ukuran perusahaan tidak terdapat berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya Rahmat (2013) pengaruh financial

leverage terhadap ROE. Hasil dari penelitiannya bahwa DAR berpengaruh

signifikan terhadap ROE.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET



RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY. (Study

Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)?

2. Apakah Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh terhadap Return On Equity

(ROE)?

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return On Equity

(ROE)?

4. Apakah Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Debt to Equity Ratio

(DER) bersamaan berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE)

b. Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE)

c. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE)

d. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Debt to Equity

Ratio (DER) secara bersamaan terhadap Return On Equity (ROE)



1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai pengaruh likuiditas atau melihat kemampuan

perusahanaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang diukur dengan

current ratio (CR) dan leverage atau melihat kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka panjang nya yang diukur dengan debt to asset ratio

(DAR) dan debt to equity ratio (DER) terhadap profitabilitas.yang diukur dengan

return on equity (ROE) dimana melihat kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba terhadap modal sendiri.

b. Bagi Investor dan Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada investor

tentang current ratio, debt to asset ratio dan debt to equity ratio terhadap return

on equity sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan

untuk menentukan kegiatan dan penentuan pilihan investasi yang bijak dan

terencana

c. Bagi Perusahaan dan Manajemen

Dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan struktur

permodalan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi return on equity (ROE)

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran pemilik serta dapat memenuhi tujuan dari

perusahaan itu sendiri selain memperoleh laba yang optimal yaitu menarik para

investor untuk menanamkan modalnya keperusahaan tersebut.



d. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi dunia akademik dan dapat

dijadikan sebagai dunia referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan,

penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka, mengenai laporan

keuangan,  pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan,

pemakai laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, kualitas

laporan keuangan, laporan keuangan dalam perspektif islam,

pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, jenis-jenis pasar

modal, rasio keuangan, rasio lancar, debt to asset ratio, debt to

equity ratio, return on equity, penelitian terdahulu, model

penelitian, kerangka teori dan hipotesis.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Menjelaskan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, variabel dan defenisi operasional,

statistik deskriptif dan metode analisis data, analisis regresi linear

berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji



multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji auto korelasi, pengujian

hipotesis, uji T, uji F dan koefsien determinasi.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas Mengenai hasil penelitian, analisis data, hasil regresi

linear berganda, hasil uji asumsi klasik, hasil uji normalitas data,

hasil uji multikoliniaritas, hasil uji heterokedastisitas, hasil uji auto

korelasi, pengujian hipotesis, hasil uji T, hasil uji F dan hasil

koefsien determinasi dan pembahasan, mengenai pengaruh current

ratio terhadap return on equity, pengaruh debt to asset ratio

terhadap return on equity, pengaruh debt to equity ratio terhadap

return on equity dan pengaruh current ratio, debt to asset ratio dan

debt to equity ratio terhadap return on equity.

BAB V : Penutup

Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang

diharapkan dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.


