
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

         Industri property dan real estate pada umumnya merupakan dua hal yang berbeda. 

Real estate merupakan tanah dan semua peningkatan permanen  di atasnya termasuk 

bangunan-bangunan seperti gedung, pembangunan jalan, tanah terbuka, dan segala bentuk 

pengembangan lainnya yang melekat secara permanen. Menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia, pengertian  mengenai industri real estate tercantum dalam PDMN 

No.5 Tahun 1974 yang mengatur tentang industri real estate. Dalam peraturan ini 

pengertian industri real estate adalah perusahaan properti yang bergerak dalam bidang 

penyediaan, pengadaan, serta pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri, 

termasuk industri pariwisata. Sedangkan definisi property menurut SK Menteri 

Perumahan Rakyat no.05/KPTS/BKP4N/1995, Ps 1.a:4 property adalah tanah hak dan 

atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Dengan kata 

lain property adalah industri real estate ditambah dengan hukum-hukum seperti sewa dan 

kepemilikan. 

         Produk yang dihasilkan dari industri property dan real estate berupa perumahan, 

apartment, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), gedung perkantoran (office 

building), pusat perbelanjaan berupa mall, plaza, atau trade center. Perumahan, 

apartment, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), dan gedung perkantoran (office 

building) termasuk dalam landed   property. Sedangkan mall, plaza, atau trade center 

termasuk dalam commercial building. Perusahaan property dan real estate merupakan  

salah  satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).                 

Perkembangan industri property dan real estate begitu pesat saat ini dan akan semakin 

besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah 



 

 

penduduk sedangkan supply tanah bersifat tetap. Di awal tahun 1968, industri property 

dan real estate mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri property dan real 

estate sudah mulai terdaftar di BEI. Adapun jumlah perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2003 berjumlah 30 perusahaan dan pada tahun 2009 

terdapat 41 perusahaan. 

          Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor property dan real estate tersebut 

adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian, maka seiring 

perkembangannya sektor property dan real estate dianggap menjadi salah satu sektor 

yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Terbukti dengan 

semakin banyaknya sektor property dan real estate yang memperluas land bank (aset 

berupa tanah), melakukan ekspansi bisnis, dan hingga tahun 2012 sektor real estate dan 

property yang terdaftar di BEI bertambah menjadi 55 perusahaan. Tentunya perusahaan 

tersebut mempunyai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun 

eksternal.   

Laporan keuangan merupakan sebuah  media informasi yang  mencatat, 

merangkum segala akivitas perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan dan 

posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, 

investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk menggali lebih banyak lagi 

informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan diperlukan suatu analisis 

laporan keuangan. Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, informasi tersebut 

sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui 

kinerja perusahaan. 

         Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan. 

Di mana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Rasio-

rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan  seperti  rasio  



 

 

likuiditas,  rasio  leverage,  rasio aktivitas  dan  rasio profitabilitas. Analisis rasio  

memungkinkan  manajer  keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis 

rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat 

menilai efektivitas dan efisiensi peusahaan. Laba perusahaan itu sendiri dapat diukur 

melalui ROE perusahaan. Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan 

laba. ROE digunakan untuk mengukur efekivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan  memanfaatkan  ekuitas  yang  dimilkinya. ROE  merupakan  rasio 

antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas. Alat ukur kinerja suatu perusahaan 

yang paling popular antara penanam modal dan manajer senior adalah hasil atas hak 

pemegang saham adalah Return on Equity (ROE). Semakin tinggi laba perusahaan maka 

akan semakin tinggi ROE, besarnya laba perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti DER, DAR dan CR. 

         Mengingat kondisi ekonomi  yang  selalu  mengalami  perubahan, maka dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan yang dapat dilihat dari labanya. Laba perusahaan yang 

harusnya meningkat, justru sebaliknya mengalami penurunan. Di pasar saham, 

perusahaan yang telah go public dikelompokkan ke dalam beberapa sektor industri. Dari 

pengelompokan tersebut, sektor industri property dan real estate adalah industri yang 

semakin berkembang pesat di Negara Indonesia ini. Besarnya produksi yang dihasilkan 

tidak lepas dari biaya keuangan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Sumber-sumber dana keuangan itu dari mana, seberapa besar keuntungan 

yang dapat dihasilkan dan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan tersebut, perlu 

adanya evaluasi kineja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan 

keuangan. Di mana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio 

keuangan. Kondisi tersebut sebagai sebab penelitian ini dilakukan, disamping alasan lain 



 

 

yaitu untuk mengetahui apakah penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI pada periode 2012-

2016. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sahamnya telah go 

public yang bisa dilihat di www.idx.co.id dan bisa dipelajari oleh semua pihak internal 

maupun eksternal. Berikut adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia terdapat 27 perusahaan yang konsisten dalam melaporkan laporan 

keuangannya pada tahun 2012-2016. 
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Table 1.1 

Data Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 

4 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

5 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

6 CTRA Ciputra Development Tbk 

7 SCBD Danayasa Arthatama Tbk.  

8 DART Duta Anggada Realty Tbk 

9 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

10 GMTD Gowa Makassar Tourism Dev. Tbk 

11 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 

12 DILD Intiland Development Tbk 

13 JRPT Jaya Real Property Tbk 

14 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

15 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

17 EMDE Megapolitan Developments Tbk 

18 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 

19 MTLA Metropolitan Land Tbk 

20 MDLN Modernland Realty Tbk 

21 PWON Pakuwon Jati Tbk 

22 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 

23 RODA Pikko Land Development Tbk 

24 RDTX Roda Vivatex Tbk. 

25 BKSL Sentul City Tbk 

26 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

27 SMDM Suryamas Duta Makmur Tbk 

Sumber : http/www.idx.co.id (2012-2016) 

Laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan akan dibaca dan disimak 

secara menyuluruh oleh para calon insvestor yang akan membeli saham atau menanamkan 

modal terhadap perusahaaan tersebut. Tentunya, setiap investor atau pemegang saham 

menginginkan tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi karena rasio pengembalian ekuitas 

(ROE) yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor secara 



 

 

efektif. Pada umumnya, semakin tinggi rasio Return on Equity (ROE) ini, semakin baik. 

Namun perlu diketahui bahwa rasio ROE ini akan berbeda diantara satu jenis industri dengan 

jenis industri lainnya. Jadi sebaiknya ROE ini tidak dibandingkan dengan industri yang 

berbeda karena setiap jenis industri memiliki investasi dan pendapatan yang berbeda-beda. 

Di dalam laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Terdapat rasio-rasio yang mempengaruhi Return on equity (ROE) yaitu DER, 

DAR, dan CR. Industri property, terdiri dari property komersial dan property non komersial. 

Didalam perusahaan, property terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu property berwujud, 

property tidak berwujud, dan surat berharga. Property berwujud dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu real property yang merupakan perusahaan pengembangan tanah, bangunan, dan lain-

lain, dan personal property yang meliputi mesin, peralatan, perlengkapan dan furnitur, 

barang bergerak, peralatan operasional, dan perhiasan. Property tidak berwujud meliputi 

goodwill, hak paten, franchises, merek dagang, hak cipta, dan proses kepemilikan. Adapun 

surat berharga meliputi saham, investasi, deposito,   dan piutang dagang. Berikut adalah data 

Return On Equity (ROE) perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

 

 

  



 

 

Tabel 1.2 

Data ROE Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2016 

No. Kode Nama Perusahaan 

ROE (Y) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 13.25 12.90 11.63 12.31 9.42 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk 25.70 16.68 18.47 10.36 7.10 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 5.13 5.43 7.08 1.19 1.55 

4 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 26.57 30.07 13.73 6.97 9.92 

5 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 14.06 21.66 21.63 10.64 8.37 

6 CTRA Ciputra Development Tbk 10.02 14.47 15.71 14.44 8.19 

7 SCBD Danayasa Arthatama Tbk.  2.61 40.85 3.33 4.22 8.15 

8 DART Duta Anggada Realty Tbk 6.36 6.18 12.57 5.19 5.30 

9 DUTI Duta Pertiwi Tbk 11.93 12.52 11.23 9.82 10.79 

10 GMTD Gowa Makassar Tourism Dev. Tbk 27.52 22.77 18.01 21.38 13.61 

11 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 26.32 8.04 8.71 20.16 3.24 

12 DILD Intiland Development Tbk 5.08 8.05 9.67 8.78 5.88 

13 JRPT Jaya Real Property Tbk 19.26 20.36 22.32 21.00 20.75 

14 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 9.57 2.50 8.45 6.66 7.56 

15 LPCK Lippo Cikarang Tbk 33.13 32.47 31.60 25.18 12.72 

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk 21.64 11.23 17.77 5.41 5.56 

17 EMDE Megapolitan Developments Tbk 0.80 6.09 7.47 9.28 9.52 

18 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 21.24 19.05 20.24 31.44 32.29 

19 MTLA Metropolitan Land Tbk 13.12 13.65 15.18 10.84 12.65 

20 MDLN Modernland Realty Tbk 11.70 52.43 13.34 14.42 7.60 

21 PWON Pakuwon Jati Tbk 24.45 27.70 31.38 14.81 16.16 

22 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk 8.01 13.30 10.29 7.70 4.65 

23 RODA Pikko Land Development Tbk 5.17 21.89 24.60 19.12 2.21 

24 RDTX Roda Vivatex Tbk. 13.09 17.28 17.21 16.12 14.22 

25 BKSL Sentul City Tbk 4.59 8.80 0.66 0.94 7.85 

26 SMRA Summarecon Agung Tbk. 20.76 23.53 23.15 14.13 7.41 

27 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 2.22 1.23 1.99 3.07 0.83 

Sumber : L/K Audit 2012-2016 dan ICMD (diolah, 2018). 

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat adanya fluktuatif nilai ROE dari perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di BEI. Dapat  dilihat angka-angka dari tahun 2012-2016 

terdapat kenaikan dan penurunan dari perusahaan tersebut. 

           Adapun tujuan penggunaan Return on Equity adalah : 



 

 

1. Mengukur atau menghitung laba dihasilkan. 

2. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

3. Menilai besar laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

4. Mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri.  

      Manfaat yang diperoleh Return on Equity adalah : 

1. Mengetahui besar tingkat laba. 

2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

 Penelitian-penelitian tentang ROE sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian 

Aminatuzzahra (2010) yang berjudul Pengaruh Curent Ratio, Debt to Equity Ratio, Total 

Asset Turnover dan Net Profit Margin terhadap ROE pada perusahaan manufaktur di BEI 

untuk periode tahun 2005-2009, dengan uji regresi linear berganda CR, DER, TATO dan 

NPM secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian 

lain yang terkait dengan ROE yaitu hasil penelitian dari Siti Nur Aini (2013) yang berjudul 

Pengaruh Financial Leverage (DER) terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2010-2012, dengan uji regresi linear berganda DER berpengaruh 

signifikan negatif  terhadap ROE. Selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh 

Current Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013 

yang diteliti oleh Hantono (2015) dengan uji regresi linier berganda. Hasilnya Current Ratio 

dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity. Dan penelitian lain yang 

berjudul  Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Debt To Total Asset Ratio terhadap 



 

 

Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012 

oleh Samuel Nugroho Adi (2014) dengan uji regresi linier berganda, hasilnya secara simultan 

DER dan DAR berpengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan secara parsial DER dan 

DAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Dari penelitian-penelitian terdahulu, 

terdapat hasil yang tidak konsisten, ada berpengaruh positif signifikan, berpengaruh 

signifikan negatif dan berpengaruh tidak signifikan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian empiris lanjutan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan judul “ANALISIS PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT 

TO TOTAL ASSET RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian adalah : 

1. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap profitabilitas (Return on 

Equity)? 

2. Apakah Debt to Total Asset Ratio (DAR) berpengaruh terhadap profitabilitas (Return 

on Equity)? 

3. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap profitabilitas (Return on Equity)?  

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

Ratio (CR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (Return on 

Equity)?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

    1.3.1 Tujuan Penelitian 



 

 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan besarnya pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap profitabilitas (Return on Equity)?  

2. Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh Debt to Total 

Asset Ratio (DAR) terhadap profitabilitas (Return on Equity)? 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh Current Ratio 

(CR) terhadap profitabilitas (Return on Equity)?  

4. Untuk menganalisis dan membuktikan besarnya pengaruh Debt to   Equity 

Ratio (DER), Debt to Total Asset Ratio (DAR)  dan  Current Ratio (CR) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Return on Equity (ROE) terhadap 

profitabilitas (Return on Equity)? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

   Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

dan pihak yang berkepentingan bagi yang akan menyusun skripsi mengenai 

analisis laporan keuangan perusahan dengan penambahan informasi dan bahan 

literatur. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat kepada : 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan 

manajemen perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan 

dengan  keuangan perusahaan yaitu modal dari hutang dan laba 



 

 

(profitabilitas) perusahaan dan bagi stakeholders perusahaan property dan 

real estate. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan bagi 

investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan property dan real 

estate yang berkaitan dengan  manajemen keuangan suatu perusahaan. 

Selain itu, bagi para pemakai laporan keuangan penelitian ini dapat 

memberikan  suatu  kontribusi  dalam  pengambilan  keputusan khususnya 

yang berkenaan dengan modal dari hutang dan profitabilitas perusahaan. 

 

c. Bagi Peneliti dan Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature tentang analisis 

pengaruh-pengaruh terhadap ROE dan mendukung penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya.  

1.4 Sistematika Penulisan  

          Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

keseluruhan  dalam  penulisan  proposal. Berikut sistematikanya :  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

    Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan hasil uraian penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis berupa konsep-konsep dan teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 



 

 

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta tahapan 

pelaksanaan kegiatan penelitian oleh penulis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian, serta implikasi 

penelitian selanjutnya. 

 


