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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 
 

Perusahaan property and real estate harus menjaga tingkat likuiditas 

perusahaannya. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi, akan sangat 

menguntungkan jika dilihat dari posisi kreditur. Kreditur merasa perusahaan bisa 

melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati. Berbeda halnya jika 

dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Kondisi demikian akan sangat 

merugikan karena perusahaan menggunakan dananya bukan untuk operasional 

perusahaan melainkan membayar kewajiban kepada kreditur. Sehingga 

perusahaan harus mengatur tingkat likuiditasnya agar perusahaan tetap bisa 

menggunakan dananya untuk kegiatan operasional perusahaan. 

Likuiditas perusahaan berbanding terbalik dengan profitabilitas. 

Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba semakin rendah. Pengaruh yang negatif current ratio 

terhadap ROA, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Horne dan Wachowicz 

(2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas berbanding terbalik dengan 

likuiditas. Semakin besar dana yang ditempatkan untuk memenuhi likuiditas 

perusahaan, maka perusahaan dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

tambahan dana karena dana yang dimiliki tidak menghasilkan keuntungan. 
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Rasio leverage menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh 

pendanaan utang. Rasio ini juga menunjukkan bahwa semakin besar presentase 

pendanaan yang disediakan oleh ekuitas pemegang saham, semakin besar jaminan 

perlindungan yang didapat oleh kreditur perusahaan. Singkatnya, semakin tinggi 

rasio utang terhadap total asset, semakin besar resiko keuangannya. Semakin 

rendah rasio utang ini, maka akan semakin rendah resiko keuangannya. 

Semakin tinggi rasio debt to asset ratio, semakin besar risiko 

keuangannya. Maksudnya, dengan terjadinya peningkatan risiko karena 

perusahaan terlalu banyak melakukan pendanaan aktiva dari hutang. Risiko gagal 

bayar apabila terjadi, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mengatasi masalah ini semakin besar. Hal ini dapat menurunkan profitabilitas 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh rasio likuiditas dan leverage 

perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas dan leverage perusahaan, akan 

memperkecil perusahaan dalam memperoleh laba. Hal ini dikarenakan perusahaan 

cenderung mengalokasikan dana untuk melunasi hutang, bukan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Perusahaan menggunakan dana yang tersedia untuk 

hutang perusahaan tanpa memikirkan alokasi dana untuk kegiatan operasional. 

Kondisi demikian membuat perusahaan tidak bisa mengoptimalkan dana untuk 

keuntungan perusahaan yang berakibat menurunnya laba perusahaan.  
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Penduduk potensial di Indonesia, menjadikan kebutuhan akan tempat 

tinggal atau hunian yang nyaman sebagai prioritas utama. Banyak perusahaan 

property and real estate yang menawarkan hunian bagi masyarakat dengan 

berbagai fasilitas dan kenyamanan. Harga property and real estate yang setiap 

tahun mengalami kenaikan yang signifikan, tidak menurunkan minat konsumen 

untuk membeli rumah dan tanah berkualitas. Kondisi di Indonesia yang memiliki 

jumlah penduduk banyak, maka peluang perusahaan property and real estate 

sangat menjanjikan. Konsumen bisa membeli rumah atau tanah dengan harga 

yang mahal untuk dijadikan investasi beberapa tahun kemudian. 

Grafik 1 

Pertumbuhan Penduduk Indonesia 

 

Sumber : www.bps.go.id  

Grafik diatas menunjukkan, dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di 

Indonesia mengalami peningkatan. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi 

perusahaan property and real estate untuk menawarkan hunian atau rumah tinggal 
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yang menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan 

jumlah penduduk di Indonesia juga didukung oleh kenaikan permintaan akan 

property and real estate.  

Seperti pernyataan dalam www.neraca.com, bahwa pasar properti di 

Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi permintaan 

maupun kenaikan harga jual dan sewa, seperti terlihat di sektor perkantoran 

komersial, residential, retail dan sektor kawasan industri. Pada semester I-2012 

Real Estate Indonesia (REI), mencatat perkembangan pasar properti tumbuh lebih 

dari 20%, dan itu cukup menggambarkan secara umum kalau industri properti 

masih mengalami pertumbuhan. 

Banyak perusahaan property and real estate yang berekspansi dengan 

membangun atau mendirikan bangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 

bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin diraih oleh perusahaan. 

Membangun pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hotel dan apartemen  bukan 

tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan untuk 

mengembangkan bisnisnya adalah biaya yang sangat besar. Dana dari pemegang 

saham pun terkadang masih belum mencukupi untuk membangun bisnis yang 

lebih besar lagi. Perusahaan akan berhutang kepada kreditur untuk menutupi 

besarnya biaya yang akan dikeluarkan. 

Hutang akan diambil oleh perusahaan yang memang memerlukan 

pinjaman dana untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Ini sangat membantu 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dengan dana 
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yang perusahaan miliki dan dana yang didapat dari hutang jangka pandek dan 

hutang jangka panjang bisa dipergunakan untuk membangun jenis property and 

real estate diseluruh wilayah Indonesia.  

Kondisi dimana peningkatan konsumen yang diharapkan perusahaan 

property and real estate tidak sesuai harapan, maka akan memberikan kerugian 

bagi pihak perusahaan dan para pemegang saham. Bagi pihak pemegang 

sahamnya, perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak akan 

membagikan deviden. Artinya, para pemegang saham tidak mendapatkan 

keuntungan dari kondisi harga sewa dan harga jual property yang mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Berbanding terbaik dengan permintaan konsumen yang 

cenderung turun disetiap tahunnya. 

Terkadang penurunan permintaan akan property and real estate juga 

menjadi salah satu penyebab perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan 

property and real estate juga akan mengalami kerugian apabila perusahaan sudah 

meminjam hutang pada pihak kreditor, tetapi belum bisa memaksimalkan 

hutangnya untuk memperbesar laba perusahaan. perusahaan harus membayar 

bunga pinjaman dan denda jatuh tempo kepada kreditor apabila telat dalam 

membayar hutang perusahaan.  

Terjadinya penurunan permintaan akan property and real estate bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kenaikan harga baham bakar 

minyak yang akan memicu inflasi dan akan mempengaruhi harga secara 

keseluruhan terutama property and real estate. Alternatif lain yang bisa dilakukan 
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perusahaan agar bisa membayar hutang tepat pada waktu sebelum jatuh tempo 

adalah dengan menggunakan dana yang masih tersedia di kas perusahaan. 

Langkah ini diperkirakan semakin menambah beban perusahaan karena dana yang 

di kas sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan agar meraih 

laba, bukan dipergunakan semuanya untuk membayar hutang perusahaan.  

Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dapat memberikan 

keuntungan pula bagi karyawan dan juga pemegang saham. Keuntungan yang 

didapat perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan 

assetnya untuk kegiatan operasional, sehingga dalam kegiatan operasional yang 

efisien dapat menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan 

tersebut. Kondisi profitabilitas tinggi, menandakan perusahaan mempunyai kinerja 

keuangan yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas rendah, maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak baik.  

Mengukur profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan return on asset. 

Return on asset adalah perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total asset 

yang dimiliki oleh perusahaan. return on asset sering dipakai manajemen untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tingkat presentase return 

on asset perusahaan apabila mendekati angka 1, maka dapat dikatakan perusahaan 

tersebut mampu menghasilkan laba dari asset dan semakin baik pula kinerja 

perusahaan tersebut. Seiring permintaan property and real estate yang meningkat, 

maka bisa dikatakan profitabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan. 
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Berdasarkan alasan- alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”.  

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian yang bisa 

diambil adalah : 

1. Apakah likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas 

perusahaan Property and Real Estate ? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap Profitabilitas 

perusahaan Property and Real Estate ? 

 
C. Batasan Penelitian 

Dimaksudkan supaya penelitian ini lebih terarah dan pembahasan akan 

penelitian yang dilakukan ini bisa terfokus, maka diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Pembatasan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang 

digunakan adalah mulai tahun 2010-2013, mengukur rasio likuiditas 

menggunakan current ratio, rasio leverage dengan DAR (debt to asset ratio), 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan property and real estate menggunakan 

ROA (Return On Assets) dan perusahaan property and real estate yang memiliki 

return on asset positif. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap 

Profitabilitas perusahaan property and real estate. 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 

Profitabilitas perusahaan property and real estate. 

 
2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dipergunakan sebagai referensi pengembangan penelitian 

selanjutnya yang akan meneliti tentang profitabilitas perusahaan property 

dan real estate menggunakan likuiditas dan leverage. 

 
b. Bagi Investor 

Dapat dipergunakan untuk pertimbangan dalam melakukan 

investasi pada perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 
c. Bagi Perusahaan 

Dapat dipergunakan sebagai informasi untuk mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan investasi. 

 


