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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sudah 

mencapai 255,4 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak ini, permintaan akan tempat tinggal pun semakin meningkat, 

dimana rumah merupakan kebutuhan primer dari manusia. Menurut teori 

Maslow Hierarchy (1954), tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi 

manusia. Kebutuhan dasar ini wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

memenuhi kebutuhan sekunder lainnya. Hal ini membuat peluang dalam 

bisnis properti menjadi besar. 

Akan tetapi, dilansir oleh media elektronik republika.co.id, 

Indonesia mengalami defisit rumah sebanyak 15 juta unit pada tahun 2014. 

Ketersediaan rumah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduk 

ini mengakibatkan adanya peluang dan prospek di bidang properti dan real 

estate. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia mampu memenuhi 

kebutuhan mereka akan tempat tinggal yang layak. 

Hal ini didukung dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik, 

bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia mengalami peningkatan 

dari tahun 2012 – 2014. Tahun 2012, pendapatan per kapita penduduk 

Indonesia sebesar Rp 35,11 juta per tahun, kemudian meningkat pada tahun 
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2013 menjadi Rp 38,28 juta per tahun, dan pada tahun 2014, pendapatan 

per kapita penduduk Indonesia mencapai Rp 41,81 juta per tahun. 

Maraknya pembangunan hunian disebabkan oleh pengembang 

properti melihat adanya potensi dalam pasar properti dan juga disebabkan 

oleh tingkat kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi. Pengamat properti, 

Ali Tranghanda mengatakan, saat ini kebutuhan masyarakat akan hunian 

sangat tinggi. Karena itu, bisnis properti dan real estate pun mulai 

berkembang di Indonesia. 

Associate Director Colliers International, Ferry Salanto, 

mengatakan bahwa tahun 2016, kawasan industri mulai memasuki tren 

pengembangan bisnis properti. Menurut Ferry, pengembang properti telah 

melihat adanya potensi yang baik dari perkembangan populasi pekerjaan 

dan pertumbuhan perusahaan yang berkembang di kawasan industri. 

Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang lebih ramah kepada investor 

membuat banyak investor baru memutuskan masuk ke Indonesia. 

Kebijakan yang mengatur soal kawasan industri dinilai mampu membawa 

dampak positif bagi pengembang properti (bisnis.tempo.co). 

Beberapa perusahaan properti pun berupaya untuk mengembangkan 

bisnis mereka. Diantaranya ada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) 

mulai melakukan ekspansi ke Indonesia bagian timur, khususnya di kota 

Makassar dan Manado. Ciputra Group juga melakukan ekspansi ke luar 

pulau Jawa dengan mempersiapkan lahan sebesar 15 ha di Batam dengan 

nama proyek CitraLand Megah Batam. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) 
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pun mendapatkan 4 proyek pada tahun 2015, diantaranya adalah proyek 

pembangunan apartemen Brooklyn di Alam Sutra dan apartemen di 

Serpong. 

Diluar daerah Jakarta, menurut Direktur Eksekutif Pusat Riset 

Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, Tangerang, Bogor, 

dan Bekasi merupakan daerah yang diincar oleh pengembang bisnis 

properti. Seperti dilansir oleh Tempo.Co, perusahaan konsultan properti, 

PT. Colliers International menyakini bahwa Indonesia masih menjadi pasar 

properti yang diminati investor asing meski pasar properti sepanjang tahun 

2015 sangat lesu. Tidak heran bila perusahaan-perusahaan properti besar di 

Indonesia melakukan ekspansi karena melihat adanya prospek yang baik 

disub sektor properti dan real estate. 

Banyaknya pesaing dalam dunia usaha mengakibatkan setiap 

perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan yang 

baik demi eksistensi dan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk 

mengembangkan bisnis mereka, perusahaan-perusahaan ini membutuhkan 

dana yang cukup memadai. Menurut Riyanto (2011), perusahaan dapat 

memperoleh dana dari laba ditahan, utang, dan penerbitan saham. Diantara 

berbagai macam alternatif sumber dana tersebut, penerbitan saham menjadi 

salah satu indikator yang sangat potensial karena dengan mengetahui laba 

perusahaan, secara sekilas dapat diketahui perkembangan keuangan suatu 

perusahaan. Apabila perkembangannya bagus, tentunya investor dan 
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kreditur tidak ragu untuk menginvestasikan uangnya kepada perusahaan 

tersebut. 

Pasar modal adalah tempat terorganisir yang mempertemukan 

antara pihak penawar dengan pihak pembeli instrumen keuangan jangka 

panjang, baik dalam bentuk hutang, ekuitas (saham), maupun modal sendiri 

(Murwanti, 2014). Pasar modal merupakan alternatif yang dapat 

digungakan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, 

walaupun saat ini banyak bank yang menyediakan pinjaman 

(Kusumawardani, 2010). Di Indonesia, transaksi jual beli saham dilakukan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut data di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), pada tahun 2015 terdapat 50 perusahaan yang bergerak di sub sektor 

properti dan real estate. 

Bagi investor sendiri ada berbagai macam tujuan membeli saham, 

ada yang bertujuan untuk memperoleh laba dari fluktuasi harga saham 

dengan membeli saham pada saat harga turun dan menjual pada saat harga 

saham naik dan ada juga yang bertujuan untuk memperoleh dividen yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan tiap tahunnya. Apapun tujuannya, para 

investor membutuhkan informasi yang cukup dan dapat dipercaya 

mengenai kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan dan kinerja, agar 

dana yang ditanamkan pada perusahaan yang bersangkutan akan 

mendatangkan keuntungan (Setiawan, 2005). 

Mengingat semua resiko terkait investasi saham, investor perlu 

berhati-hati dalam memilih perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Karena 
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tujuan dari investasi adalah memperoleh keuntungan di masa depan, 

investor harus melakukan analisa dan memilih perusahaan yang memiliki 

kinerja baik dan layak diinvestasikan. Ada dua jenis analisa keuangan, 

yakni analisa teknikal dan fundamental (Susanto, 2010). Analisa teknikal 

mendasari analisa berdasarkan data historis perdagangan saham suatu 

perusahaan di bursa untuk melihat tren dan memprediksi harga di masa 

mendatang. Berbeda dari analsisa teknikal, analisis fundamental berfokus 

pada kondisi internal dan kinerja perusahaan yang bersangkutan.  

Kinerja perusahaan sangat diperhatikan saat investor memilih 

saham yang akan dibeli. Membangun kinerja perusahaan yang baik dan 

stabil akan membuat saham emiten diminati oleh investor. Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2015) yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Keputusan ekonomi yang dimaksud termasuk keputusan investasi 

karena perusahaan yang memiliki kinerja yang baik berpeluang besar untuk 

memaksimalkan keuntungan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan 

investor. 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan adalah 

dengan menganalisa rasio keuangan (Sulistyastuti, 2005). Rasio keuangan 

adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 
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keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan (Kieso et.al., 2013). Rasio keuangan secara garis besar dibagi 

menjadi 4 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, 

dan rasio aktivitas. Penelitian ini menggunakan 4 jenis rasio keuangan 

tersebut untuk dapat meneliti pengaruh rasio tersebut terhadap perubahan 

laba. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah rasio 

aktivitas yang diwakili oleh Total Asset Turnover, rasio profitabilitas yang 

diwakili oleh Return On Assets, rasio likuiditas yang diwakili oleh Current 

Ratio, dan rasio solvabilitas yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio. 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2014). 

Total Asset Turnover adalah rasio keuangan yang mereprentasikan 

kemampuan perusahaan untuk menciptakan penjualan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya (Prihadi, 2012). Total Asset 

Turnover juga merupakan bagian dari rasio aktivitas yang digunakan 

investor untuk mengukur efisiensi atas penggunaan aktiva yang dimiliki 

perusahaan untuk menghasilkan penjualan (Wicaksono, 2013). 

Menurut Martono dan Harjito (2011) rasio ini dihitung dengan 

membandingkan penjualan bersih dengan total aktiva perusahaan. Dimana 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia tercermin 

dalam perputaran modalnya. Jika perputarannya lambat, maka 

menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan terlalu besar 

dibanding dengan kemampuan penjualan perusahaan tersebut. Jika total 
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asset turnover naik, berarti aset yang digunakan untuk menghasilkan 

penjualan dapat menghasilkan laba, sehingga ketika total asset turnover 

naik, maka perubahan labanya juga akan naik. Penelitian yang dilakukan 

Winarni (2015) menyatakan bahwa total asset turnover memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba, tetapi penelitian Mirsa Riski (2014) 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh total asset turnover terhadap 

perubahan laba. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2013:304). Rasio 

profitabilitas yang dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini adalah 

Return on Asset (ROA). Return on asset mengukur kemampuan aset 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Semakin tinggi 

return on asset berarti semakin tinggi juga perubahan labanya, karena laba 

bersih yang didapat perusahaan juga semakin besar. Menurut penelitian 

yang dilakukan Fatmawaty (2013), return on asset terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perubahan laba. Namun hal ini tidak 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Mardina (2013) 

dan Mirsa Riski (2014) yang menyatakan bahwa return on asset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan 

menyelesaikan kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang 
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dimiliki. Perusahaan membutuhkan aset yang likuid (yang mudah 

dicairkan) seperti kas, untuk melunasi kewajiban lancar yang akan jatuh 

tempo dalam waktu satu tahun. Jika aset perusahaan lebih banyak yang 

tidak likuid dibanding yang likuid, maka perusahaan akan kesulitan 

membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Salah satu rasio likuiditas adalah Current Ratio yang menunjukkan 

sejauh mana kemampuan aset lancar menutup kewajiban lancar (Brigham: 

2012 dalam Setiyawan: 2014). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan 

antara aset lancar dengan kewajiban lancar dalam satu perusahaan. Semakin 

besar current ratio, berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek yang 

dilunasi tepat waktu akan membuat kegiatan operasional perusahaan 

berjalan dengan lancar, sehingga memungkinkan laba perusahaan terus 

meningkat, yang berarti perubahan laba perusahaan juga akan meningkat. 

Laba yang tinggi juga berdampak pada pembagian dividen bagi 

pemegang saham, sehingga hal tersebut akan menimbulkan persepsi yang 

baik bagi para investor. Investor akan senang menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut sehingga ada permintaan dari pasar terhadap saham 

perusahaan itu, dan hal ini dapat menyebabkan harga saham perusahaan 

tersebut meningkat. Hasil penelitian Agustina (2012). Ika Mardina (2013), 

Fatmawaty (2013) dan Mirsa Riski (2014) membuktikan bahwa current 

ratio memiliki pengaruh siginifikan terhadap perubahan laba, sedangkan 
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penelitian Winarni (2015) membuktikan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh pada perubahan laba. 

Rasio solvabilitas atau dapat dikenal dengan rasio leverage adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya dengan seluruh aset dan ekuitas yang dimiliki apabila 

suatu perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas juga dapat mengukur 

seberapa besar hutang yang digunakan untuk dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Semakin tinggi rasio solvabilitas dari perusahaan, maka akan 

semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk dapat menciptakan 

penghasilan dari utang yang didapat. 

Rasio solvabilitas yang sering dipakai adalah debt to equity ratio. 

Debt to Equity ratio mampu membandingkan jumlah hutang dari suatu 

perusahaan dengan ekuitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan 

nilai debt to equity ratio yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut sangat tergantung dengan hutang, sebab hampir seluruh aset 

merupakan hutang. Hutang tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

membuat inventori yang nantinya jika terjual dapat menghasilkan laba. Jika 

laba perusahaan meningkat berarti perubahan laba perusahaan tersebut juga 

akan meningkat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ika Mardina (2013), debt 

to equity ratio berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. Hal 

serupa juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina 
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(2012) dan Winarni (2015), bahwa debt to equity ratio memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. 

Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan ini, kita dapat melihat 

bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

perubahan laba perusahaan tersebut. Data yang didapat dapat membantu 

perusahaan dalam mengelola dana yang dimiliki demi tercapainya tujuan 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba dan harga saham perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, peneliti memutuskan 

untuk menguji kembali dampak dari beberapa rasio keuangan terhadap 

perubahan laba. Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian Mirsa 

(2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mirsa (2014) adalah: 

1. Penelitian ini menambahkan variable independen debt to equity ratio 

dari penelitian Ika (2013) dan Winarni (2015). Penelitian sebelumnya 

menggunakan variable independen debt ratio dimana tidak dipakai di 

penelitian ini karena debt to equity ratio sudah mewakili rasio 

solvabilitias. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2014, 

sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2011-2013. 

3. Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan di sub sektor 

properti dan real estate, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan 

objek perusahaan manufaktur. 
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Judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio 

Profitabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Solvabilitas Terhadap Perubahan 

Laba (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di 

BEI 2013-2014)”. 

1.2 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas 

dan sesuai dengan perumusan masalah, maka terdapat pembatasan masalah, 

yaitu: 

1. Objek penelitian adalah perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2014. 

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perubahan laba. Penelitian ini menguji empat variable independen, 

yaitu rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio 

solvabilitas. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio aktivitas yang diproksikan Total Asset Turnover memiliki 

pengaruh terhadap perubahan laba? 

2. Apakah rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Asset memiliki 

pengaruh terhadap perubahan laba? 

3. Apakah rasio likuiditas yang diproksikan Current Ratio memiliki 

pengaruh terhadap perubahan laba? 
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4. Apakah rasio solvabilitas yang diproksikan Debt to Equity Ratio 

memiliki pengaruh terhadap perubahan laba? 

5. Apakah Total Asset Turnover, Return On Asset, Current Ratio, dan 

Debt to Equity Ratio secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

perubahan laba? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan pengaruh rasio aktivitas yang diproksikan Total 

Asset Turnover terhadap perubahan laba. 

2. Untuk membuktikan pengaruh rasio profitabilitas yang diproksikan 

Return on Asset terhadap perubahan laba. 

3. Untuk membuktikan pengaruh rasio likuiditas yang diproksikan 

Current Ratio terhadap perubahan laba. 

4. Untuk membuktikan pengaruh rasio solvabilitas yang diproksikan Debt 

to Equity Ratio terhadap perubahan laba. 

5. Untuk membuktikan pengaruh Total Asset Turnover, Return on Asset, 

Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio secara simultan terhadap 

perubahan laba. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi: 

1. Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga 
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memperbaiki posisi harga sahamnya di bursa, dan dengan demikian 

memuaskan shareholder yang sudah menanam modal. 

2. Analis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan kepada para analis 

pasar modal, agar mereka bisa memberikan informasi yang lebih baik. 

3. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang dalam 

tentang hubungan antara rasio saham dengan perubahan laba. Hal ini 

agar investor dapat berinvestasi dengan mengharapkan laba yang 

maksimal dan dengan resiko yang dapat ditoleransi. 

4. Peneliti berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan. 

Diharapkan penelitian ini bisa disempurnakan dan berbagai variabel lain 

digunakan untuk semakin memperkaya riset tentang perubahan laba. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari masalah penelitian, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab II Telaah Literatur 

Bab ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai 

landasan untuk menjawab masalah penelitian. Konsep-konsep 

teoritis dalam bagian ini berasal dari berbagai literatur dan logika 

yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan, variabel penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik 

analisis data.  

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan 

penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.  

Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan mengenai keterbatasan penelitian, kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang dilakukan 

terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian. 
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