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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini dunia bisnis sedang mengalami era globalisasi dan teknologi yang  

mengakibatkan persaingan semakin ketat, sehingga perusahaan khususnya  

perusahaan properti dan real estate dituntut untuk meningkatkan keunggulan  produk 

yang dimiliki perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing  perusahaan. 

Perusahaan properti dan real estate menurut SK Menteri Perumahan Rakyat 

no.05/KPTS/BKP4N/1995, Ps 1.a:4 properti adalah tanah hak dan atau bangunan 

permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Dengan kata lain, properti 

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

kepemilikan. Perusahaan properti dan real estate sering mengalami inkonsistensi 

dalam kegiatan berinvestasi dimana  pada masa krisis perusahaan properti dan real 

estate mengalami penurunan  yang sangat tajam sehingga perusahaan properti dan 

real estate harus secara cermat mengalokasikan dananya untuk kepentingan proyek 

(usaha). 

Di Indonesia perusahaan di sektor tersebut dapat berkembang dengan pesat, hal 

ini dapat terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu pada periode tahun 2010 

berjumlah 40 perusahaan menjadi 43 perusahaan pada periode tahun 2012. Meskipun 

ada beberapa perusahaan yang sempat mengalami krisis namun dapat dipertahankan. 
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Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah perusahaan properti dan real estate 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun periode adalah sebanyak 

124 perusahaan. 

Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi, umumnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba tetapi juga 

berusaha meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemiliknya, sehingga 

perusahaan dituntut untuk memiliki  rencana strategis dan taktis yang disusun dalam 

rangka pencapaian tujuan  yang telah ditetapkan. 

Menurut Sutrisno (2009) rasio keuntungan digunakan untuk mengukur seberapa 

besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, dimana semakin besar 

tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu Riyanto (2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

adalah suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal 

atau aktiva yang menghasilkan laba tersebut. 

Dalam upaya peningkatan profitabilitas, perusahaan perlu memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Kecenderungan untuk mencapai tingkat 

keuntungan yang maksimal dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan (value of 

the firm) melalui ekspansi, dan investasi dalam dunia bisnis terus berkembang, yang 

mana fenomena tersebut banyak diwarnai dengan ketatnya persaingan (rate of 

competition). Perusahaan properti dan real estate dengan kapasitas bisnisnya harus 

siap menghadapi kondisi tersebut, dibarengi lagi agenda baru Free Trade Area 
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dengan berbagai tantangan dunia usaha berupa kebijakan pasar lokal maupun 

internasional. Seberapa baik kinerja bisnis dan ketahanan (survive) suatu perusahaan 

menghadapi berbagai dampak akibat dari persaingan atau kondisi tersebut diatas, hal 

ini tentunya menjadi tantangan bisnis yang besar bagi para pelaku bisnis dalam 

mencapai tujuan mereka. 

Menurut Riyanto (2011) Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan 

bermacam-macam, dapat berupa perbandingan antara laba yang berasal dari operasi 

atau usaha, laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva, laba bersih sesudah pajak 

dengan keseluruhan aktiva ataupun perbandingan antara laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. Meskipun terdapat bermacam-macam penilaian profitabilitas 

suatu perusahaan, namun rasio yang pada umumnya digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan adalah profitabilitas ekonomi dan profitabilitas modal sendiri. 

Menurut kutipan dari Brigham dan Houston (2006), rasio profitabilitas 

(profitability ratio) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen 

aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Selain itu, margin laba bersih, perputaran 

total aktiva, pertumbuhan perusahaan serta ukuran perusahaan pun mampu 

mempengaruhi profitabilitas.  

Penelitian Badera (2003) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas pada industri yang terdapat dalam Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor 

tersebut struktur keuangan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 

perusahaan. Hasilnya variabel struktur keuangan dan pertumbuhan perusahaan 
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berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara likuiditas dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Pengertian aktiva menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), aktiva adalah 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

Menurut Weston dan Brigham dalam Husnan (2005) struktur aktiva adalah : 

Perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Pengukuran 

struktur aktiva dilakukan dengan melakukan perbandingan antara total hutang jangka 

panjang perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki. Struktur aktiva dapat 

dipandang dari objek operasional yang pada dasarnya menggolongkan aktiva dalam 

perbandingan tertentu untuk keperluan operasi utama perusahaan. Untuk keperluan 

ini, struktur aktiva dapat dipandang dari dua sisi yaitu aktiva yang harus tersedia 

untuk beroperasi perusahaan selam periode akuntansi berlangsung serta aktiva yang 

harus disediakan untuk operasional perusahaan secara permanen.  

Berkaitan dengan uraian tersebut, yang dimaksud dengan aktiva yang harus 

disediakan untuk operasi selama periode akuntansi berlangsung adalah golongan 

aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumsi dalam periode berikutnya, paling lama satu tahun atau dalam perputaran 

kegiatan perusahaan yang normal Munawir (2004). Aktiva tetap adalah kekayaan 

yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat 

diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus 
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digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut mempunyai umur 

kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan 

perusahaan). 

Dalam dunia perkembangan hubungan likuiditas dengan profitabilitas merupakan 

hubungan yang saling mempengaruhi dan biasanya terjadi trade off (Muhamad, 

2004). Rasio rentabilitas ini ada kecenderungan berlawanan arah dengan rasio 

likuiditas. Kalau rasio likuiditas tinggi maka ada kemungkinan rasio rentabilitas 

rendah dan sebaliknya (Muljono,1996). 

Pertumbuhan aktiva akan memberikan peluang lebih besar dalam peningkatan 

laba (Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi,1999). Makin cepat tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka makin besar dana yang dibutuhkan, makin besar kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan (Riyanto,1999). Hal ini berarti perusahaan yang 

pertumbuhannya tinggi mempunyai kesempatan meningkatkan profitabilitas. 

Pada studi literatur dalam industri dan perusahaan pada umumnya menyatakan 

ada hubungan positif antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan (dalam 

Werdaningtyas,2002). Peningkatan ukuran perusahaan atau skala operasi perusahaan 

akan tercapainya skala ekonomi (economics of scale) dan meningkatkan pangsa 

pasar. Perusahaan akan lebih profitabilitas  karena skala ekonomi besar. Tercapainya 

skala ekonomi menyebabkan turunnya biaya rata-rata karena peningkatan output, 

yang akhirnya meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi akan meningkatkan 

profitabilitas. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

perusahaan pada sektor usaha PROPERTI DAN REAL ESTATE dengan judul “ 

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE “ 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka disusunlah perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel struktur aktiva, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

2. Apakah variabel struktur aktiva secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas? 

3. Apakah variabel likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

4. Apakah variabel pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas? 

5. Apakah variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas? 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

1. Profitabilitas sebagai variabel dependen diproksikan dengan ROE 

2. Variabel independen yang digunakan yaitu struktur aktiva, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. 

3. Penelitian ini dilakukan pada sektor usaha properti dan real estate yang 

memiliki data laporan keuangan tiga tahun berturut-turut 

4. Rentang waktu pengamatan yang diteliti adalah tahun 2010-2012 secara 

triwulan 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada sektor 

usaha properti dan real estate di bursa efek indonesia 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aktiva, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara 

simultan terhadap profitabilitas. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aktiva, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara 

parsial terhadap profitabilitas 

c. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap profitabilitas. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa manfaat/kegunaan yang 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan 

pengembangan pemahaman tentang manajemen keuangan dalam 

perbandingan antara teori yang didapat selama perkulihan dengan praktek 

manajemen yang diterapkan di perusahaan khususnya struktur aktiva, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan mempengaruhi 

profitabilitas. Serta dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna meraih 

gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan sebagai bahan informasi serta dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi yang digunakan 

dalam meningkatkan keuntungan secara efisien. 
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