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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TELAAH PUSTAKA 

1. Perusahaan Real Estate dan Properti  

Industri properti 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.  

Berdasarkan Pemendagri No.3 Tahun 1987 disebutkan bahwa real 

estate yang selanjutnya disebut perusahaan pembangunan perumahan 

adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang usahanya bergerak 

dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi 

dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan prasarana lingkungan yang 

diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan permukiman dan 
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sekitarnya. Sedangkan definisi properti 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.  

Produk yang dihasilkan dari industri properti dan real estate sangatlah 

beragam. Produk tersebut dapat berupa perumahan, apartemen, rumah 

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

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

apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), dan gedung 

perkantoran (office building) termasuk dalam landed properti. Sedangkan 

mall, plaza, atau trade center termasuk dalam commercial building.  

Perusahaan properti dan real estate merupakan salah satu sektor 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan 

industri properti 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. 

Diawal tahun 1968, industri properti dan real estate mulai bermunculan 

dan mulai tahun 80-an, industri properti dan real estate sudah mulai 

terdaftar di BEI. Adapun jumlah perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2003 berjumlah 30 perusahaan. Mengingat 

perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate tersebut 
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adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian, 

maka seiring perkembangannya sektor properti dan real estate dianggap 

menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi 

secara makro di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya sektor 

properti dan real estate yang memperluas landbank (aset berupa tanah), 

melakukan ekspansi bisnis, dan hingga tahun 2012 sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di BEI bertambah menjadi 43 perusahaan. 

(elib.unikom.ac.id/download.php?id=141279) 

1.1.  Aktivitas Perusahaan Properti dan Real Estate 

Industri properti dan real estate memiliki berbagai aktivitas 

dalam operasionalnya. Secara umum, kegiatan usaha pada industri 

properti dan real estate adalah sebagai berikut: 

(elib.unikom.ac.id/download.php?id=141279) :  

a. Bertindak atas nama pemilik dalam segala hal mengenai 

pemeliharaan dan pengelolaan baik rumah tinggal, 

kondominium apartment, dan bangunan lainnya.  

b. Industri properti dan real estate bertindak untuk mengelola 

proyek-proyek pembangunan dan pengembangan, melakukan 

perbaikan dan pemeliharaan gedung.  

c. Bergerak dalam bidang usaha pengembang dan pembangunan 

(real estate) dengan melakukan investasi melalui anak 

perusahaan.  
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d. Usaha konstruksi dan pembangunan real estate serta 

perdagangan umum.  

e. Persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen dan 

hotel, pembangunan perumahan, hotel, dan apartemen beserta 

segala fasilitasnya.  

f. Menjalankan usaha di bidang kawasan industri berikut sarana 

penunjangnya, seperti pembangunan perumahan atau 

apartemen, perkantoran/pertokoan, pembangunan dan 

pengelolaan instalasi air bersih, limbah, telepon, listrik, 

penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi di kawasan industri, 

serta ekspor dan impor barang.  

g. Pengembangan kota (urban development), yang meliputi 

pengembangan kawasan perumahan dan industri, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum, penyediaan jasa-jasa 

pendukung.  

h. Pengembangan real estate, golf dan country club, serta kantor 

dan perdagangan.  

i. Pengelolaan fasilitas rekreasi dan restoran.  
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Adapun secara umum, industri real estate dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

a. Sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (perkebunan 

karet, perkebunan kelapa sawit, kehutanan, pertambangan 

batubara, dan lain-lain).  

b. Sektor perumahan (rumah tinggal, perumahan multifungsi, 

komplek real estate, dan lain-lain).  

c. Sektor komersial (pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, 

apartemen, hotel, trade center, dan lain-lain).  

d. Sektor industri (komplek perindustrian, baik industri berat, 

menengah, dan ringan, dan lain-lain).  

Industri properti, terdiri dari properti komersial dan properti 

non komersial. Di dalam perusahaan, properti terbagi ke dalam tiga 

bagian, yaitu properti berwujud, properti tidak berwujud, dan surat 

berharga. Properti berwujud dibagi menjadi dua bagian, yaitu real 

properti yang merupakan perusahaan pengembangan tanah, 

bangunan, dan lain-lain, dan personal properti yang meliputi mesin, 

peralatan, perlengkapan dan furnitur, barang bergerak, peralatan 

operasional, dan perhiasan. Properti tidak berwujud meliputi 

goodwill, hak paten, franchises, merek dagang, hak cipta, dan 

proses kepemilikan. Adapun surat berharga meliputi saham, 

investasi, deposito, dan piutang dagang.  
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Beberapa jenis usaha industri properti dan real estate meliputi:  

a. Penilaian, yaitu profesional penilaian layanan.  

b. Brokerages, yaitu membantu pembeli dan penjual dalam 

transaksi.  

c. Pengembangan, yaitu meningkatkan lahan untuk penggunaan 

dengan menambahkan atau mengganti bangunan.  

d. Manajemen properti, yaitu pengelola properti untuk 

pemiliknya.  

e. Layanan relokasi, yaitu relokasi orang atau usaha negara yang 

berbeda.  

Di dalam kegiatan sebagai salah satu unsur atau elemen 

penyelenggaraan pembangunan perumahan, suatu Real Estate 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

 (aconx-arsitekbisagila.blogspot.com/2011/03/real-estate.html)  

a. Sebagai perencana (designer) 

Real Estate merencana dan merancang sendiri proyek 

perumahan yang akan dilaksanakan, berikut sarana dan 

prasarana yang harus disediakan. 

b. Sebagai  pengawasan (supervisor). 

Real Estate dapat mengawasi sendiri segala kegiatan maupun 

jalannya proyek pembangunan perumahan yang terjadi 

dilapangan. 
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c. Sebagai pembangun 

Sebagai penyelenggara pembangunan perumahan, maka Real 

Estate harus dapat mengerjakan sendiri pembangunan proyek 

perumahan, termasuk masalah biaya yang ditanggung sendiri. 

d. Sebagai Penjualan (produsen). 

Dalam memasarkan produk perumahan kepada konsumen, 

maka Real Estate sebagai produsennya mempunyai wewenang 

untuk menjual,  memasarkannya dengan harga yang ditentukan 

sendiri, beserta fasilitas KPR dan suku bunganya serta 

keuntungan untuk pihak pengembang sendiri. 

Suatu Real Estate dalam kegiatan pembangunannya sangat 

memerlukan adanya persetujuan pemerintah kota karena 

Persetujuan Perijinan Planning berupa rancangan kapling jalan dan 

jaringan utilitasnya harus ada.  Terdapat tiga tahapan perijinan, 

yaitu : 

a. Perijinan Rencana Umum setelah dilihat oleh Badan 

Perancangan Kota. 

b. Persetujuan resmi untuk Land Planning Engineering, termasuk 

batasan-batasan tata guna lahan baik individu maupun umum. 

c. Pengamanan Kontrak antara Real Estate dengan sub kontrak 

yang harus diketahui oleh pemerintah baik kualitas maupun 

kuantitas sebagai bagian dan pengawasan pembangunan. 
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Persyaratan Pengaruh Lingkungan (Environmental Impact 

Statement) dalam rangka manjaga keserasian dan kelestarian 

ekologi lingkungan,  Real Estate harus menyerahkan data-data 

sebagai berikut : 

a. Deskripsi proyek. 

b. Pengaruh lingkungan pada kondisi geografis, lahan, kebisingan, 

udara, kualitas udara, kualitas air, vegetasi dan kehidupan 

hewan, ruang terbuka dan preservasi lingkungan. 

c. Pengaruh pembangunan yang tidak dapat dihindari. 

d. Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi pengaruh 

negatif pembangunan. 

e. Usulan perbaikan lingkungan. 

f. Hubungan penggunaan jangka panjang. 

g. Kesanggupan penggantian sumber-sumber yang rusak akibat 

pembangunan sehingga ekologi lingkungan tetap terjaga. 

1.2. Macam Properti dan Real Estate 

Berdasarkan kemurnian usahanya, Real Estate terbagi atas (aconx-

arsitekbisagila.blogspot.com/2011/03/real-estate.html): 

a. Real Estate murni, artinya perusahaan tersebut hanya 

berkecimpung dan bergerak dalam usaha perencanaan dan 

perancangan serta pemukiman saja. 
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b. Real Estate campuran, artinya selain berkecimpung dalam 

usaha perencanaan dan pemukiman juga merangkap usaha lain, 

misalnya kontraktor ataupun supplier. 

Berdasarkan harga rumah yang dijual, perusahaan Real 

Estate dibagi menjadi  : 

a. Perusahaan Real Estate BTN, merupakan perusahaan 

pembangunan yang sebagian besa produknya adalah rumah 

sederhana (T-36, T-45) dan rumah sangat sederhana (T-15, T-

21), yang diperuntukkan bagi penghuni yang berpenghasilan 

maksimal Rp. 300.000,00. 

b. Perusahaan Real Estate  menengah, adalah perusahaan 

pembangunan yang salah satu cirinya adalah menyediakan 

rumah sesuai dengan KPR Bank Sejahtera atau KPR Bank 

swasta lainnya. Rumah yang dibangun bervariasi, antara tipe 45 

ke atas dengan kualitas bangunan di atas standar BTN. 

c. Perusahaan Real Estate Mewah, merupakan perusahaan 

pembangunan yang terutama membangun rumah mewah, baik 

dalam luas maupun kualitasnya, dengan tipe non standar dan 

dibuat sesuai dengan permintaan pembeli. 
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Berdasarkan asal modalnya Real Estate dibagi menjadi dua, yaitu 

a. Modal Swasta 

Dalam pasal 5 ayat 2 PMDN No.5 tahun 1974, apabila subyek 

hukumnya swasta, maka perusahaan itu wajib memenuhi 

persyaratan sebagai badan hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia dan jika badan itu bermodal asing, harus 

berbentuk perusahaan campuran dengan modal 

nasional.  Kepada badan hukum swasta ini akan diberikan 

tanah hak guna bangunan / hak pakai atas tanah menurut 

kebutuhan dan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

b. Modal dari Pemerintah Pusat / Daerah 

Jika modal berasal dari pemerintah pusat / daerah, maka dapat 

diberikan hak pengolahan, hak guna bangunan, hak pakai.  

Sedangkan jika diberikan hak miliknya tidak akan putus 

hubungan antara pemegang hak pengelolaan atas tanah 

tersebut. 

2. Profitabilitas 

Menurut Riyanto (2001) Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Profitabilitas menurut Munawir (2002) 

adalah rasio mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam 
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hubungannya dengan penjualan dan investasi, profitabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif dengan demikian profitabilitas 

suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba 

yang diperoleh suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan. Profitabilitas menurut Chhim (1999) merupakan tingkat 

keuntungan bersih yang mampu diperoleh perusahaan dalam menjalankan 

operasinya (dalam Badera, 2003). Sedangkan pengertian profitabilitas 

menurut Sartono (2001) adalah kemampuan perusahaan dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan 

gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama 

periode tertentu. 

Menurut Brigham dan Housten (2001), jika suatu perusahaan 

mempunyai profitabilitas tetap dan pengeluaran investasi tetap maka 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan menggunakan 

hutang yang relatif rendah dan sebaliknya. Bagi perusahaan pada 

umumnya masalah profitabilitas adalah lebih penting daripada masalah 

laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran perusahaan 

itu telah dapat bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau 
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modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah 

menghitung profitabilitas. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan ialah bagaimana usaha memperbesar laba, tetapi yang 

terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas (Riyanto, 1999). 

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yang optimal, manajemen 

perusahaan dituntut untuk mengatur atau mengelola dana dengan sebaik-

baiknya. Kemampuan manajemen dalam mengelola dana akan 

meningkatkan kredibilitas perusahaan yang bersangkutan di mata 

masyarakat. Selain itu, suatu manajemen yang baik merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk mendapatkan profit yang tinggi minimal ada empat bidang yang 

perlu mendapatkan perhatian manajemen yaitu pengelolaan terhadap aset 

yang sehat, pengelolaan sumber dana (liabilities) yang efektif, 

pengelolaan fee base income yang kreatif serta pengelolaan terhadap biaya 

usaha yang efisien (Muljono, 1999). Kemampuan manajemen dalam 

mengelola keempat komponen tersebut akan menghasilkan perolehan 

pendapatan yang optimal. 

Keberhasilan manajemen dalam mengelola dananya dapat diukur 

melalui analisis profitabilitas. Bagi perusahaan analisa profitabilitas 

berguna untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, analisa 

profitabilitas dapat menunjukan tingkat efektivitas yang dicapai dari suatu 
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usaha operasional. Dengan melakukan analisa profitabilitas tingkat 

efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan dapat diketahui dari hasil akhir 

berbagai kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam operasi 

berjalan. Pengukuran dapat digunakan melalui hubungan timbal balik 

antar data yang ada pada pos-pos yang ada di laporan laba-rugi itu sendiri. 

Maupun hubungan timbal balik antara data yang ada pada pos-pos neraca 

pada perusahaan bersangkutan. 

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. Analisa 

profitabilitas ini akan ditunjukkan untuk mengukur sampai sejauh mana 

kemampuan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola sumber dana 

dan daya yang dikuasainya, maupun dasar yang tersedia untuk 

mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Profitabilitas yang tinggi pada 

suatu perusahaan akan menunjukan tingkat kesehatan yang baik dan 

bermanfaat sebagai alat promosi bagi perusahaan yang bersangkutan 

(Muljono,1999). Bagi perusahaan tingkat kesehatan yang baik dapat 

dijadikan suatu ukuran penilaian terhadap kinerja perusahaan, kondisi 

keuangan perusahaan, dan potensi yang dimiliki perusahaan tersebut serta 

menunjukan keunggulan dari system yang dijalankan. 
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Salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan adalah ROE (Return On 

Equity). Dari pandangan pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting 

karena merefleksikan kepentingan mereka (Muhamad, 2002). Rasio ini 

berguna untuk menunjukan kemampuan manajemen perusahaan yang 

bersangkutan dalam memperoleh laba bersih atas pengelola modal yang 

telah diinvestasikan pada perusahaaan yang bersangkutan. 

ROE (Return On Equity) yaitu suatu rasio yang mengukur seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan kontribusi pemilik dan/atau seberapa 

efektif perusahaan menggunakan sumber sumber lain untuk kepentingan 

pemilik. Menurut Suharli (2002), rasio ini menggambarkan kontribusi 

modal sendiri terhadap keuntungan perusahaan. 

Disebut juga rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan laba yang 

tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Tetapi pada rasio ini 

terdapat satu kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan adanya deviden 

maupun capital gain untuk pemegang saham. Rumusnya ialah: 

 

  

 

Analisis Faktor-Faktor..., Tony Hartono Aji, Ekonomi UMP, 2014



23 

 

 

 

3. Struktur Aktiva 

a. Pengertian Struktur Aktiva 

Aktiva atau aset adalah segala sumber daya dan harta yang 

dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Suatu 

perusahaan pada umumnya  memiliki dua jenis aktiva yaitu aktiva 

lancar dan aktiva tetap. Kedua unsur aktiva  ini akan membentuk 

struktur aktiva. Struktur aktiva suatu perusahaan akan  tampak dalam 

sisi sebelah kiri neraca. Struktur aktiva juga disebut struktur aset  atau 

struktur kekayaan. Menurut Riyanto, (2008) Struktur aktiva atau 

struktur kekayaan adalah  “Perimbangan atau perbandingan baik dalam 

artian absolut maupun dalam artian  relatif antara aktiva lancar dengan 

aktiva tetap”. Menurut Syamsudin (2007) struktur aktiva adalah 

Penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen 

aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan artian absolut adalah 

perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud 

dengan artian relatif adalah  perbandingan dalam  bentuk persentase. 

Sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan berapa besar 

alokasi  untuk masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang 

harus dimiliki. Karena hal ini menyangkut seberapa besar dana yang 

dibutuhkan yang berkaitan langsung dengan tujuan jangka panjang 

perusahaan. Syamsuddin (2007),  menjelaskan bahwa:  
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Alokasi untuk masing-masing komponen aktiva mempunyai 

pengertian “berapa jumlah rupiah” yang harus dialokasikan untuk 

masing-masing komponen aktiva baik dalam aktiva lancar maupun 

aktiva tetap. Sesudah menentukan alokasi untuk kedua macam aktiva 

tersebut maka biasanya seorang manajer harus menentukan alokasi    

optimal untuk masing-masing komponen aktiva lancar. disamping itu 

seorang manajer keuangan juga harus menentukan alokasi untuk setiap 

komponen aktiva tetap serta umur dari masing-masing komponen 

tersebut, kapan harus diadakan perbaikan, penggantian dan sebagainya. 

b. Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah bagian dari struktur aktiva. Menurut 

Munawir (2002) 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. 

Aktiva lancar umumnya  memiliki umur ataupun tingkat perputaran 

yang relatif singkat yang biasanya  kurang dari satu tahun. Djarwanto 

(2004), membagi aktiva lancar sebagai berikut:  

1. Kas, yaitu berupa uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan.  

2. Investasi jangka pendek (temporary investment), yaitu berupa 

obligasi pemerintah, obligasi perusahaan-perusahaan industri dan 
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surat-surat hutang, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk 

dijual kembali, dikenal dengan investasi jangka pendek.  

3. Wesel tagih (notes receivable), yaitu tagihan perusahaan kepada 

pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes. 

4. Piutang dagang (account receivable), meliputi keseluruhan tagihan 

atas langganan perseroan yang timbul karena penjualan barang 

dagangan atau jasa secara kredit.  

5. Penghasilan yang masih akan diterima (accrual receivable), yaitu 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan 

telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain tetapi 

pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan.   

6. Persediaan barang (inventories), yaitu barang dagangan yang dibeli 

untuk dijual kembali, yang masih ada di tangan pada saat 

penyusunan neraca.  

7. Biaya yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh 

jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi 

biaya atau jasa dari pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan 

pada periode yang sedang berjalan.  

c. Aktiva Tetap  

Menurut definisinya, aktiva tetap mempunyai masa hidup lebih 

dari satu  tahun, sehingga penanaman modal dalam aktiva tetap adalah 

investasi jangka  panjang. Menurut Munawir (2002) aktiva tetap 
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adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak 

(konkrit).  Bagi perusahaan industri aktiva tetap menyerap sebagian 

besar dari modal  yang ditanamkan dalam perusahaan. Namun hal ini 

tidak berlaku mutlak untuk semua jenis perusahaan. Jumlah aktiva 

tetap yang ada dalam perusahaan juga dipengaruhi oleh sifat atau jenis 

dari proses produksi yang dilaksanakan.  

Sama halnya dengan investasi dalam aktiva lancar, investasi 

dalam aktiva tetap juga pada akhirnya mengharapkan tingkat 

pengembalian yang optimal atas dana yang sudah diinvestasikan. Bagi 

perusahaan industri, aktiva tetap merupakan power untuk mendapatkan 

tingkat pengembalian yang optimal. Proporsi aktiva tetap yang lebih 

besar atas aktiva lancarnya akan berpengaruh terhadap tingkat 

pengembalian. Syamsuddin (2007) menjelaskan bahwa, “Aktiva tetap 

sering disebut sebagai the earning assets (aktiva yang sesungguhnya 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan) oleh karena aktiva-aktiva 

tetap inilah yang memberikan dasar bagi earning power perusahaan”. 

Perusahaan-perusahaan industri diasumsikan akan memperoleh 

hasil yang lebih besar dari aktiva tetap dibandingkan aktiva lancar 

yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan bahwa aktiva tetap 

menggambarkan aktiva yang benar-benar dapat memberikan hasil 

kepada perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat memperoleh hasil 

yang lebih besar dari modal yang diinvestasikan dalam aktiva tetap 
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dibandingkan aktiva lancarnya maka sebaiknya perusahaan menjual 

aktiva-aktiva tetap yang dimiliki dan dengan hasil penjualan tersebut 

dipergunakan untuk membeli atau melakukan investasi dalam aktiva 

lancar.  

4. Likuiditas 

Menurut Kasmir (2008), “likuiditas adalah berhubungan dengan 

masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang segera harus dipenuhi”. Jumlah alat-alat pembayaran 

(alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat 

merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu 

perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat 

memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau 

dengan akta lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan 

membayar.  

Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila 

kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat 

memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. 

Dengan demikian maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah 

membandingkan kekuatan membayarnya disatu pihak dengan kewajiban-

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi dilain pihak.  

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian 

besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 
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harus segera dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid 

dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah 

ilikuid. Sedangkan menurut Munawir (2002), “ likuiditas adalah 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang segera harus 

dipenuhi 

Current ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur 

keadaan likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk 

memenuhi dan menduga sampai dimanakah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut 

digunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit 

itu kira-kira akan mampu ataupun tidak untuk mememuhi kewajibannya 

untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal 

yang sudah ditentukan. Dasar perbandingan itu menunjukkan apakah 

jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, 

sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa sekiranya pada suatu ketika 

dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya dibawah nilai 

dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat cukup kas 

Analisis Faktor-Faktor..., Tony Hartono Aji, Ekonomi UMP, 2014



29 

 

 

 

ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu 

singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.  

Current ratio yang tinggi maka makin baiklah posisi para kreditor, 

oleh karena itu terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa hutang 

perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. Hai ini terutama 

berlaku bila pimpinan perusahaan menguasai pos-pos modal kerja dengan 

ketat/dengan semestinya. Dilain pihak ditinjau dari sudut pemegang 

saham suatu current ratio yang tinggi tidak selalu paling menguntungkan, 

terutama bila terdapat saldo kas yang kelebihan dan jumlah piutang dan 

persediaan adalah terlalu besar.  

Pada umumnya suatu current ratio yang rendah lebih banyak 

mengandung resiko dari pada suatu current ratio yang tinggi, tetapi 

kadang-kadang suatu current ratio yang rendah malahan menunjukkan 

pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar sangat efektif. Yaitu bila 

saldo disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan perputaran 

piutang dari persediaan diringkaskan sampai pada tingkat maksimum. 

Jumlah kas yang diperlukan tergantung dari besarnya perusahaan dan 

terutama dari jumlah uang yang diperlukan untuk membayar utang lancar, 

berbagi biaya rutin dan pengeluaran darurat.  

Menurut Munawir (2002),”current ratio 200% kadang sudah 

memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan 

besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, suatu standar atau rasio 
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yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaaan”. Current 

ratio 200% hanya merupakan kebiasaan atau rule of thumb dan akan 

digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa 

yang lebih lanjut.  

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutang tersebut. Namun, suatu perusahaan dengan current ratio 

yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan mampu 

membayar hutang yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi 

dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan 

yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan 

datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan 

adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo 

piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. Formulasi dari 

current ratio adalah sebagai berikut :  

Current Ratio =  

5. Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Kasmir (2008), “penjualan memiliki pengaruh yang strategis 

bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung 

dengan harta atau aktiva dan bila penjualan ditingkatkan maka aktiva pun 

harus ditambah”. Dengan mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, 
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perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Growth 

memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Dengan 

mengetahui seberapa besar growth, perusahaan dapat memprediksi 

seberapa besar profit yang akan didapatkan. 

Pertumbuhan pada usaha perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan 

pihak perusahaan dalam menghimpun dana dalam skala besar maupun 

kecil. Dana yang dihimpun oleh pihak perusahaan tidak hanya berasal dari 

para pemilik perusahaan itu sendiri namun sebagian diperoleh dari pihak 

investor yang bersangkutan. Dana bagi pihak perusahaan merupakan 

sesuatu yang sangat penting guna melaksanakan fungsinya sebagai 

lembaga keuangan. Keberhasilan dan kemajuan perusahaan tergantung 

dari kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola dana yang 

berhasil dihimpun oleh perusahaan akan ditempatkan pada earning assets 

untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan non earning assets 

untuk menjaga likuiditas. 

Untuk mengukur perkembangan usaha dapat dilakukan dengan analisis 

pertumbuhan. Analisis pertumbuhan bertujuan untuk mengukur tingkat 

kecepatan pertumbuhan (rate of growth) dari suatu perusahaan dalam 

kurun waktu tertentu, baik pertumbuhan aktiva, pasiva, biaya, pendapatan, 

volume transaksi jasa-jasa yang diberikan, jaringan kerja dan lain-lain 

(Muljono, 1999). Menurut Kallapur dan Trambley (1994), realisasi 

pertumbuhan nilai buku aktiva dan nilai buku perusahaan (dalam Subekti 
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dan Indra Wijayakusuma, 2001). Pada penelitian ini pertumbuhan 

perusahaan ditunjukan dengan nilai pertumbuhan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Ratio ini berguna untuk mengukur perkembangan aset yang 

dikelola perusahaan tersebut. 

Dalam hal kinerja, Porter (1980) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang berada pada masa pertumbuhan mempunyai margin dan profit yang 

tinggi dibandingkan fase kematangan dan penurunan. Sehubungan dengan  

itu, Gaver (1993) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang 

berkemampuan tumbuh atau berinvestasi lebih profitable daripada yang 

kurang berkemampuan untuk tumbuh atau berinvestasi (dalam Hamid, 

1999). Hal yang serupa dikemukakan Barclay, dkk (1998) menyatakan 

perusahaan yang pertumbuhannya tinggi mempunyai kesempatan 

profitable lebih besar untuk mengembangkan aktivitas usahanya (dalam 

Subekti dan Indra Wijayakusuma, 2001). 

Riyanto (1999) menyatakan makin cepat tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan, makin besar kebutuhan dana untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan tersebut. Makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang 

untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut biasanya lebih 

senang untuk menahan “earning” nya daripada dibayarkan sebagai 

deviden kepada para pemegang saham dengan meningkatkan batasan-

batasan biayanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin cepat 
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tingkat pertumbuhan perusahaan makin besar dana yang dibutuhkan, 

makin besar kesempatan untuk memperoleh kekuntungan. 

Beaver et al. (1970), Farrely et al (1985), Mear dan Firth (1988), serta 

Capstaff (1992) mengatakan bila asset awal perusahaan suatu perusahaan 

tetap jumlahnya, maka tingkat asset growth yang tinggi asset akhir 

perusahaan semakin besar. Dengan demikian semakin tinggi tingkat asset 

growth suatu perusahaan, berarti resiko yang akan ditanggug para 

pemegang saham semakin tinggi (dalam Mardiyah dan Indriyantoro, 

2001). 

Para pemegang saham sebaliknya mempunyai kepentingan atas 

maksimalisasi penghasilan atas dana yang mereka tanamkan dan pada 

umumnya memilih dana yang ditanamkan sekecil mungkin. Manajemen 

perusahaan karenanya dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda 

dan bahkan saling bertentangan, yaitu menjamin keamanan uang pada 

deposit, sedangkan pada saat yang bersamaan memaksimalkan hasil 

penanaman dan para pemegang saham (Lopaliwa dan Daniel S. Kuwandi, 

1997). 

Dalam beberapa hal, para pemegang saham, manajemen atau keduanya 

dapat memilih penundaan sementara pendapatan untuk mencapai 

peningkatan pertumbuhan aktiva dengan perolehan simpanan-simpanan 

tanpa menghiraukan biayanya. Keadaan seperti ini sering memperlemah 

posisi modal sendiri dan dapat diwajibkan adanya tambahan setoran 
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modal untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebaliknya pertumbuhan 

aktiva akan memberikan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan 

laba perusahaan (Lopaliwa dan Daniel S. Kuswandi, 1997) 

Bagi sektor usaha Properti dan Real Estate terjadi pertumbuhan dapat 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai potensi serta 

komitmen untuk meluaskan jangkauan layanan kepada masyarakat. Selain 

itu pertumbuhan dapat juga menunjukan keberhasilan perusahaan sektor 

usaha properti dan real estate tersebut dalam mengembangkan penguasaan 

pangsa. 

GROWTH = 
–

  

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih 

besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh 

jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil 

daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita 

kerugian (Brigham dan Houston 2001). Ukuran perusahaan merupakan 

proksi volatilitas operasional dan inventory cotrolability yang 

seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan 

pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlasin, 

2002). 
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Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan 

dan rata–rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran 

atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

masyarakat untuk menanamkan dananya. Ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan melihat besarnya nilai aktiva secara keseluruhan atau total aset 

yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini 

diperoleh dengan melihat besarnya nilai total aset yang tercantum pada 

neraca. 

Aset perusahaan dapat dijadikan sebagai umpan untuk memancing 

konsumen agar konsumen bersedia menyalurkan bisnisnya lewat 

perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pengembangan fee base 

income. Suatu perusahaan yang sehat sudah tentu harus dapat dilihat dari 

komponen aset yang besar dan berkualitas, karena aset perusahaan 

mempunyai dua dimensi yaitu sebagai barang yang diperdagangkan, dan 

disisi lain sebagai alat likuid. Oleh karena itu keuntungan atau pendapatan 

yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam mengelola aset tersebut harus 

lebih besar dari biaya dana yang tertanam ke dalam aset perusahaan 

tersebut (Muljono, 1999). 
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Pada studi literatur dalam perusahaan pada umumnya menyatakan 

adanya hubungan positif antara profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Menurut hipotesis efisiensi bila suatu perusahaan mempunyai tingkat 

efisiensi yang lebih tinggi dari competitor (low cost structure), maka 

perusahaan dapat menerapkan salah satu dari dua strategi di bawah ini 

yaitu: 

a. Memaksimumkan Profit dengan jalan menjaga tingkat harga dan 

ukuran perusahaan. 

b. Memaksimumkan Profit dengan jalan menurunkan harga dengan 

memperluas ukuran perusahaan. 

Bila perusahaan menerapkan strategi terakhir maka perusahaan yang 

efisien akan memperoleh pangsa pasar dan efisiensi perusahaan yang akan 

mendorong proses konsentrasi pasar. Hipotesis efisiensi menekankan pada 

efisiensi operasi yang dapat menurunkan biaya rata-rata karena 

peningkatan output (dalam Werdaningtyas, 2002). Beberapa studi 

mengenai hipotesis efisiensi diukur dengan menggunakan variabel pangsa 

pasar. Menurut Schuster (1984) perusahaan dengan pangsa pasar yang 

besar adalah lebih menguntungkan karena skala ekonomi yang besar 

mempuyai kekuatan pasar yang lebih besar dan kualitas manajeman yang 

lebih baik (dalam Werdaningtys, 2002) sedangkan menurut Shepher 

(1982) dalam teori penguasaan pasar (market power) menyatakan hanya 

perusahaan yang mempunyai pangsa pasar dan produk terdiferensiasi yang 
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dapat menerapkan penguasaan pasar yang akan memperoleh supernormal 

profit (dikutip dari Allen N Berger dalam Wedaningtyas, 2002). 

Peningkatan ukuran perusahaan atau skala operasi perusahaan akan 

tercapainya skala ekonomi (economic scale) dan meningkatkan pangsa 

pasar. Semakin besar pangsa pasar, perusahaan akan lebih profitable 

karena skala ekonomi besar. Tercapainya skala ekonomi menyebabkan 

turunnya biaya rata-rata karena peningkatan output, yang akhirnya 

meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi akan meningkatkan 

profitabilitas. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas didasarkan atas 

hubungan dengan tingkat risiko dan return perusahaan. Menurut Elton dan 

Gurber (1994), perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko lebih 

kecil dibandingkan perusahaan yang kecil. Watt dan Zimmerman (1978) 

mencoba dengan teori akuntansi positif (positive accounting theory) yang 

menghipotesiskan bahwa perusahaan besar cenderung menginvestasikan 

dananya ke proyek yang mempunyai varian rendah dengan beta yang 

rendah guna menghindari laba yang berlebihan. Dengan menginvestasikan 

ke proyek dengan beta yang rendah akan menurunkan risiko perusahaan 

(dalam Mardiyah dan Indiartono, 2001). 

Banz (1981) yang diacu dari Wijono (2002), bahwa perusahaan yang 

ukurannya kecil memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang ukurannya lebih besar. Perusahaan kecil identik dengan 
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risiko tinggi sehingga investor mensyaratkan return yang lebih tinggi 

terhadap perusahaan yang ukurannya kecil dan sebalikya. Penjelasan lain 

bermacam-macam: (1) perusahaan kecil mempunyai kecenderungan untuk 

mempunyai pertumbuhan lebih potensial, (2) perusahaan kecil biasanya 

dipandang sebelah mata oleh analis, begitu diketemukan perusahaan 

tersebut dinilai pantas, mengakibatkan gains dalam proses. 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kamaliah, Nasrizal Akbar dan Lexinta Kinanti (2009) menguji pengaruh 

rasio aktivitas, leverage keuangan, ukuran dan umur perusahaan terhadap 

profitabilitas perusahaan wholesale and retail trade yang terdaftar di bursa 

efek indonesia menyatakan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh paling dominan terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Banz (1981) dalam Wijono (2002) bahwa 

perusahaan yang ukurannya kecil memiliki return yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih besar. 

Penelitian Eka Yunia Mayasari (2012) yang menganalisis studi 

profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate di BEI. Masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara leverage, 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di BEI baik secara parsial maupun simultan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, likuiditas dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara parsial 

leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. 

Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Struktur aktiva, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Struktur aktiva secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

3. Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4. Pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

5. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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