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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang diikuti 

dengan meningkatnya permintaan akan tempat tinggal. Para investor sadar akan 

peluang meningkatnya permintaan tempat tinggal, berdasarkan hal tersebut kini 

sektor properti merupakan salah satu instrumen usaha yang dapat dipilih investor 

sebagai sarana investasi jangka panjang. Menurut R.M.A Van  Der Schaar selaku 

Managing Director Indonesia Investment sektor properti memang memiliki banyak 

peminatnya namun seiring berjalannya waktu mengalami pasang surut. Tahun 2012 

dan 2013 merupakan meningkatnya sektor properti dimana didukung dengan 

rendahnya suku bunga kredit. Sedangkan, pada tahun 2014 hingga 2016 mulai 

melambat dikarenakan tahun 2014 ada pengetatan dari Bank Indonesia dan 

merupakan tahun politik. Sedangkan, pada tahun 2016 perkembangan properti 

masih melambat meskipun Bank Indonesia telah memberikan kebijakan menaikkan 

nilai Loan To Value (LTV),  sehingga uang muka yang harus dibayarkan konsumen 

menjadi lebih kecil. Namun, kebijakan tersebut belum dapat mendorong 

perkembangan sektor properti. Berdasarkan beberapa sumber tahun 2017 

merupakan tahun dimana meningkatnya kembali sektor properti. Pernyataan 

tersebut didukung oleh Ali Tranghada selaku Direktur Eksekutif Indonesia 

Property Watch mengatakan bahwa pada skema property clock pada tahun 2017 

merupakan fase upswing dimana minat pasar mulai bergairah disusul oleh 

penjualan dan persaingan yang meningkat. Fase upswing ialah waktu yang tepat 

untuk berinvestasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, tahun 2017 merupakan saat 

tepat untuk berinvestasi, karena minat pasar mulai meningkat disusul dengan 

penjualan dan persaingan yang terus meningkat. 

Properti merupakan salah satu sarana investasi yang diminati oleh para 

investor yang dapat digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang. Invetasi ini 

juga merupakan aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai 
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jaminan, sehingga properti mempunyai struktur modal yang tinggi. Membeli 

properti merupakan suatu hal yang riil dan dapat langsung dimanfaatkan. Nilai 

investasi properti terus meningkat karena jumlah penduduk yang terus meningkat, 

sedangkan luas tanah tidak bertambah. Properti dapat digolongkan sebagai 

kebutuhan yang akan selalu dibutuhkan oleh para masyarakat, karena setiap 

tahunnya para masyarakat berharap akan memiliki rumah sendiri maupun sarana 

investasi tersendiri. 

Perusahaan properti memiliki pasar yang terus bertambah, hal ini tentunya 

membuat para pemilik perusahaan memikirkan dana dalam mengembangkan usaha 

ini. Pengembangan usaha properti ini tentunya membutuhkan dana yang tidak 

sedikit, para manajer tentunya berpikiran untuk mendapatkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini bisa didapatkan melalui penerbitan saham baru, obligasi, dan lain 

sebagainya. Salah satu yang dapat digunakan yakni penerbitan obligasi atau surat 

utang. Obligasi ini merupakan surat utang yang dikeluarkan perusahaan ke publik 

nantinya harus dibayarkan kembali saat jatuh tempo beserta bunganya. Direktur 

Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat menyatakan bahwa pada Kuartal II 

2017, pasar surat utang akan bakal ramai ada sekitar 19 perusahaan yang telah 

menyampaikan niat tersebut ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan 

pernyataan Direktur Penilaian Perusahaan BEI peningkatan penerbitan obligasi 

terjadi pada kuartal II 2017. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekali perusahaan 

minat untuk menerbitkan obligasi untuk menjaga bisnis. Obligasi merupakan salah 

satu cara untuk mendapatkan dana tambahan untuk mengembangkan bisnis.  

Dalam memenuhi permintaan pasar untuk investasi properti, perusahaan 

tentu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Sumber dana ini 

dapat berasal dari intern dan ekstern perusahaan. Salah satu cara yang dipakai 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain menggunakan modal 

pribadi, dapat menggunakan modal yang berasal dari pinjaman. Penerbitan obligasi 

ini merupakan salah satu sarana invetasi, namun para investor sebelum invetasi 

perlu menilai layak tidaknya perusahaan tersebut untuk investasi. Penilaian 

perusahaan ini untuk melihat nilai keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika 

berinvetasi, salah satu penilaian yang mereka gunakan yakni melihat Return on 

Equity pada perusahaan tersebut. Menurut, Analis Minna Padi Investama Frederik 
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Rasali menyatakan  Return on Equity menjadi indikasi atas kemampuan emiten 

mencetak keuntungan. Keuntungan itu juga seharusnya bisa dirasakan pemegang 

saham atau investor. Pernyataan ini didukung oleh Analis Samuel Sekuritas 

Indonesia Muhammad Alfatih bahwa menilai angka Return on Equity memang 

seharusnya berada diatas suku bunga deposito perbankan. Jika di bawah deposito, 

itu berarti kurang bagus dan biasanya emiten itu menderita kerugian. Return on 

Equity berkaitan erat dengan bottom line perusahaan. Alfatih menyatakan, 

pertumbuhan laba bersih di Indonesia pada suatu perusahaan dibawah 20% 

umumnya sudah berkurang berkilau fundamentalnya.  

Perusahaan dalam mendapatkan dana tambahan tidak hanya melalui 

penerbitan obligasi, namun juga melalui penerbitan saham baru. Berdasarkan data 

BEI pada sepanjang tahun 2017 banyak emitmen yang menggelar rights issue 

mencapai 35 emitmen dengan nilai emisi sebesar Rp 88,19 triliyun. Nilai emisi ini 

tumbuh 31,39 % dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah Rp 67,12 triliyun 

disumbang dari 34 emitmen. Pada awal 2018, minat emitmen menggelar rights 

issue masih tinggi, setidaknya ada 4 emitmen berencana rights issue. Banyak sekali 

perusahaan yang memutuskan untuk menerbitkan saham baru, yang bertujuan 

untuk menambah modal perusahaan dalam ekspansi usahanya. Peningkatan 

permintaan perusahaan untuk rights issue tersebut tentunya diikuti pengembangan 

usaha perusahaan atau melebarkan usaha perusahaan tersebut. 

Menurut Khan pada buku Cost Accounting and Financial Management 

(2008:8.21) Financial Leverage diartikan sebagai berikut: Financial Leverage 

mengukur tingkat penggunaan dari debt dan fixed cost lainnya yang dapat 

memperbesar efek dari pendapatan persaham. Dapat disimpulkan financial 

leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap yang diharapkan dapat 

membantu meningkatkan keuntungan pada pemiliknya. Menurut Periasamy dalam 

buku financial management (2009:13.29) mengungkapkan pentingnya financial 

leverage dimana financial leverage merupakan alat yang penting untuk profit 

planning dan perencanaan struktur modal. Financial leverage juga memiliki fungsi 

untuk menjaga keseimbangan antara hutang dan modal ekuitas. Fungsi lainnya 

yakni melihat kinerja keuangan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham,  dan 

membantu pemegang saham untuk mengukur resiko keuangan perusahaan tersebut.  
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa financial leverage ini menjadi alat ukur dengan 

berbagai macam fungsi seperti untuk perencanaan laba dan struktur modal. 

Financial leverage ini juga dapat melihat kinerja keuangan karena ketika suatu 

perusahaan terlalu banyak memiliki financial leverage itu dapat mengartikan positif 

atau negatif. Perusahaan ketika memiliki financial leverage dapat berati positif 

ketika hutang tersebut digunakan untuk ekpansi perusahaan, Namun, financial 

leverage dapat berati negatif jika surat hutang yang diterbitkan digunakan untuk 

menutup hutang-hutang perusahaan. 

Menurut Sartono, (2001:124), Return on Equity adalah rasio yang mengukur 

kemampuan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.  

Return on Equity adalah ratio keuangan terpenting, karena ratio Return on Equity 

merupakan gabungan dari 3 ratio penting yang mengukur tingkat kinerja 

profitabilitas terhadap penjualan, mengukur tingkat kinerja operasional dari 

pengembalian aset perusahaan dibandingkan dengan tingkat penjualan dan yang 

terakhir adalah kinerja perusahaan terkait kemampuan memperoleh pendanaan 

untuk pembiayaan aset perusahaan. 

Dalam melakukan pengembalian perjanjian untuk membayar sebuah return 

tetap atas penggunaan dana hutang atau saham, perusahaan dapat melakukan 

kebijakan leverage. Menurut Mayo (2001:448) dalam Suharli (2005) dalam jurnal 

Rudi Hermanto (2015) leverage dibagi menjadi dua jenis: (a) Operating Leverage 

(leverage operasi): “Operating leverage is the use of fixed factors of production 

(fixed cost) instead of variable factors of production (variable cost) to produce a 

level of output”. Leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan biaya 

tetap pada produksi tanpa memperhatikan jumlah biaya tersebut dari pada biaya 

variabel untuk menghasilkan mutu pada output. (b) Financial leverage (Leverage 

keuangan). “Financial leverage is the use of another persons’ or firm’s fundsin 

return for agreeing to pay a fixed return for the funds the use of debt or 

preferredstock financing”. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana untuk 

perusahan/orang lain dalam pengembalian perjanjian untuk membayar sebuah 

return tetap atas penggunaan dana hutang atau saham preferen dari keuangan. 

Fungsi dasar dari operational leverage dan financial leverage sendiri berbeda, 

namun penelitian lebih merujuk kepada financial leverage dikarenakan penelitian 
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ini lebih melihat penggunaan dana untuk perusahaan dalam pengembalian perjajian 

dalam membayar return atas sebuah hutang. Perusahaan properti sendiri merupakan 

industri yang tentunya dalam setiap proyeknya membutuhkan banyak dana, 

sehingga perlu melihat kemampuan perusahaan tersebut dalam mengembalikan 

dana. 

Tujuan perusahaan melakukan financial Leverage adalah untuk 

meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham, dimana pertambahan hasil 

yang diharapkan atas tambahan modal pinjaman adalah besar dari biaya bunga yang 

dibayarkan. Sehingga, pengembalian perusahaan menjadi lebih besar baik dari segi 

laba bersih, sehingga hasil pengembalian bersih terhadap Return on Equity maupun 

pendapatan per lembar saham (EPS) dapat berpengaruh terhadap perusahaan. 

Penerapan kebijakan financial leverage akan meningkatkan nilai hutang 

perusahaan, yang berarti perusahaan properti, dimana perusahaan membiayai 

kegiatan operasionalnya dengan modal pinjaman serta menanggung beban tetap 

dengan alasan terbatasnya modal sendiri. Perusahaan yang bersangkutan harus 

menanggung biaya modal dan resiko finansial yang lebih tinggi atau meningkatkan 

resiko keuangan (financial risk) perusahaan. Hutang menjadi lebih besar karena 

perusahaan selain harus membayar pinjaman pokok, juga harus membayar bunga 

pinjaman rutin sampai hutang tersebut jatuh tempo. Dengan kata lain, perusahaan 

akan terbebani bunga pinjaman yang pada akhirnya dapat membebani laba bersih 

dan arus kas pada perusahaan. Penerapan financial leverage memiliki dampak 

positif dan negatif. Dampak positif penerapan financial leverage menguntungkan 

apabila laba yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap dan bunga yang ditanggung 

perusahaan (laba > biaya tetap + bunga yang ditanggung), sedangkan berdampak 

negatif apabila laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari biaya tetap dan 

beban yang ditanggung perusahaan (laba < biaya tetap + bunga yang ditanggung). 

Pada tahun 2017,  investasi properti merupakan saat yang tepat. Menurut 

Asep Ahmad Rosidin selaku Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia 

Jabar menyatakan bahwa tahun 2017 adalah waktu yang tepat untuk investasi 

properti. Menurut dia, menjual rumah itu unik karena biasanya mengikuti harga 

pasar atau lebih tinggi lagi tetapi tidak jarang orang menjual karena kebutuhan 
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mendesak sehingga dijual dibawah harga pasar. Dalam keadaan seperti itulah 

saatnya berinvestasi properti. Terlebih, jumlah properti yang dijual sekarang cukup 

banyak dengan harga yang cukup terkoreksi atau dibawah harga pasar. Kini properti 

memiliki beragam model, harga, fasilitas, cicilan, uang muka dan lainnya, yang 

dapat menarik peminat para investor dari segala kalangan. Ragam properti dapat 

menarik para investor dari segala kalangan, mulai dari kalangan menengah hingga 

keatas. Kemudahan akan kepemilikan properti ini sangat menarik para investor 

untuk berinvestasi. Properti merupakan sarana invetasi yang paling diminati para 

investor, maka peneliti memilih perusahaan properti yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia sebagai objek.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamid (2015) berpendapat bahwa 

berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, kebijakan financial leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity. Hal ini berarti kondisi 

seperti ini dapat terjadi ketika kebijakan hutang perusahaan tidak menunjukkan 

peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Aulia (2013) berpendapat bahwa penggunaan financial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Equity. Berdasarkan dua penelitian tersebut memiliki 

hasil yang berbeda. Uraian diatas menjelaskan alasan penulis dalam memilih judul 

tentang “Pengaruh Financial Leverage terhadap Return on Equity: Studi Kasus 

pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-

2016”. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para perusahaan properti dalam 

menerapkan kebijakan financial leverage. Financial leverage memiliki dampak 

positif dan negatif, sehingga perlu dikaji ulang dalam penerapannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut: 

1. Apakah DAR (Debt to Asset Ratio) berpengaruh terhadap Return on Equity 

pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

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

pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 
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3. Apakah LDER (Long Term Debt to Equity Ratio) berpengaruh terhadap 

Return on Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah TIER (Time to Earning Ratio) berpengaruh terhadap Return on 

Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh DAR (Debt to Asset Ratio) terhadap Return on 

Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh DER (Debt to Equity Ratio) terhadap Return 

on Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh LDER (Long Term Debt to Equity Ratio) 

terhadap Return on Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh TIER (Time to Earning Ratio) berpengaruh 

terhadap Return on Equity pada Perusahaan Properti yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis (Penulis) 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis, 

bahwa penilaian kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan satu sisi, 

namun ada beberapa aspek didalamnya yang digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan termasuk dari aspek keuangannya. 

2. Manfaat praktis (Perusahaan) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

dalam menerapkan segala kebijakan, agar hasil akhir kebijakan tersebut 

tidak memiliki dampak negatif bagi kinerja perusahaan. 
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3. Manfaat bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor sebagai referensi 

dalam alternatif bahan pertimbangan untuk menanamkan modal pada 

perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematikan penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

penelitian yang dilakukan, dan berisi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas 

dalam tiap-tiap bab. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang objek penelitian, latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang hasil kajian kepustakaan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga akan diuraikan landasan teori yang 

akan digunakan sebagai dasar analisis penelitian, penelitian terdahulu serta 

kerangka pemikiran dan ruang lingkup penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang populasi dan sampel, jenis data, serta teknik 

yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat menjawab 

atau menjelaskan masalah penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari objek penelitian, hasil dari analisis yang 

telah dilakukan serta pengolahan data dan pembahsannya yang diuraikan secara 

sistematis dan kronologis sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan tujuan dari 

penelitian ini. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran yang dapat digunakan bagi objek penelitian maupun pihak lain yang 

membutuhkan. 

 


