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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 disebutkan  “cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasi hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maksud ayat tersebut 

adalah bahwa pemerintah harus ikut berperan dalam perekonomian nasional 

dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disebutkan pada pasal tersebut. 

Dengan adanya jaminan untuk memajukan perekonomian nasional, maka 

pemerintah membuat sebuah perusahaan nasional yang disebut dengan BUMN 

yaitu Badan Usaha Milik Negara. 

 Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) merupakan sebuah badan usaha atau perusahaan dimana modalnya 

sebagian besar dan bahkan didanai oleh negara. Salah satu bentuk BUMN adalah 

Persero. Perusahaan Perseroan adalah bentuk BUMN yang modalnya minimal 51 

% dari Pemerintah agar pemerintah dapat ikut andil dalam pengambilan 

keputusan. Peran BUMN sangat penting dalam memajukan pertumbuhan 

ekonomi, karena dengan adanya BUMN tersebut bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa serta untuk 

mendapatkan keuntungan yang dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat 

umum. 
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PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebuah BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang bergerak dalam bidang transportasi umum darat terkhusus perkereta 

apian. PT. KAI ini pertama  dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api 

Semarang- Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur 

Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele. PT.KAI ini 

merupakan sebuah perusahaan milik negara yang ikut memajukan perekenomian 

masyarakat (Company Profile PT.KAI tahun 2016). 

Dalam era globalisasi ini setiap perusahaan bersaing semakin ketat dan 

dituntut untuk melahirkan sebuah inovasi dan kreatifitas agar dapat 

mempertahankan eksistensi perusahannya. Perkembangan usaha yang semakin 

berkembang dalam pemenuhan kebutuhan publik yang kian meningkat dan 

menimbulkan persaingan perusahaan di berbagai bidang. Tantangan yang ada 

harus dihadapi oleh setiap perusahaan untuk memenangkan persaingan. 

Perusahaan yang menang dalam persaingan adalah perusahaan yang mampu 

mendapatkan profit atau laba (Yoga Subrata 2013:2) .  

Untuk mengkur laba digunakan rasio Profitabilitas. Rasio Profitabilitas 

digunakan dalam menilai keuangan suatu perusahaan dan mengukur kemampuan 

sebuah perusahaan dalam mengahasilkan laba. Pentingnya rasio profitabilitas 

dapat membandingkan dampak selanjutnya untuk kegiatan operasional 

perusahaan tersebut.  

Dalam perhitungan rasio profitabilitas dapat dihitung dengan beberapa rasio 

yaitu Margin atas laba Penjualan (profit margin on sales), Pengembalian atas 

Total Aset (Return on Total Assets –ROA), Pengembalian atas Investasi (Return 
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On Investment-ROI), Kemampuan Dasar untuk Menghasilkan Laba (Basic 

Earning Power-BEP), dan Pengembalian Ekuitas Biasa (Return On Common 

Equity-ROE). Namun fokus dari penelitian ini adalah Return On Investment atau 

Pengembalian atas Investasi. 

PT. KAI merupakan salah satu BUMN yang sampai sekarang masih memiliki 

eksistensi karena dapat memperoleh laba dan bahkan termasuk BUMN terbaik 

dan memenangi juara kedua kategori tata kelola terbaik dan juara pertama 

kategori pengembangan sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam acara BUMN 

Award 2017 (sumber:liputan6.com).  

Wilayah operasi KAI terbagi dalam dua wilayah yaitu Sumatera dan Jawa. 

Wilayah kerja di Jawa dibagi berdasarkan Daerah Operasi (DAOP), sedangkan 

wilayah kerja di Sumatera dibagi berdasarkan Divisi Regional (DIVRE) yang 

terdiri dari 9 Daerah Operasi (DAOP), 3 Divisi Regional (DIVRE), dan 5 Balai 

Yasa. Tinjauan profitabilitas ini menjelaskan kontribusi segmen usaha 

berdasarkan dua wilayah operasi Perusahaan. Segmen usaha yang menjadi sumber 

pendapatan Perusahaan adalah 1) angkutan penumpang, 2) angkutan barang, 3) 

pendukung angkutan, 4) pendapatan non angkutan, dan 5) pendapatan dari PSO 

(Public Service Obligation), IMO (Infrastructure Maintenance Operation) dan 

Perintis (Annual Report PT.KAI tahun 2016). 

Pendapatan yang diperoleh oleh BUMN ini mengalami kenaikan. Dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini : 
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Gambar 1.1 Total Pendapatan 

Sumber : Annual Report PT.KAI (Persero) Tahun 2016 

 

Namun berbeda jika laba tersebut dihitung dengan menggunakan rasio 

Return on Investment (ROI) yaitu mengukur kemampuan laba yang dihasilkan 

oleh aset yang ada. Semakin besar jumlah ROI maka semakin bagus. ROI PT.KAI 

tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Return on Investment PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

Tahun Return on Investment 

2013 9.17 % 

2014 13.77 % 

2015 15.28 % 

2016 11.44 % 

Sumber : Annual Report PT.KAI (Persero) tahun 2016 

Jika di analisis Rasio Return on Investment PT.KAI diperoleh paling tinggi 

pada tahun 2015 dan ROI paling rendah terjadi pada tahun 2013. Perhitungan 

rasio-rasio tertentu pada BUMN jelas berbeda dengan perusahaan lainnya. 

Dimana rasio yang ada dalam laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 

 Rp8,330,165  

 Rp13,912,305   Rp13,365,687  

 Rp10,127,453  

2013 2014 2015 2016

Series 1
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(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PT.KAI (Persero) sebagai BUMN 

melaporkan keuangannya sesuai dengan PSAK tahun 2015 yang masih berlaku 

hingga saat ini. Dalam perhitungan rasionya PT.KAI menggunakan Keputusan 

Menteri sebagai pedoman dalam melakukan perhitungannya, yaitu Keputusan 

Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. Yaitu membandingkan pendapatan 

sebelum pajak ditambah penyusutan dengan total aset dikurangi aset dalam 

pelaksanaan.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Rasio Return on Investment 

yaitu laba sebelum pajak, penyusutan dan aset dalam pelaksanaan atau 

penyelesaian. Laba sebelum pajak tercantum dalam neraca perusahaan. Kemudian 

setiap aset yag dimiliki harus menghitung penyusutan yang berdasarkan pada 

masa manfaat aset tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Jumlah 

penyusutan tiap tahun berbeda tergantung jumlah aset yang dimiliki perusahaan. 

Penyusutan yang dilakukan PT KAI yaitu menghitung Aset tetap yang menyusut 

kecuali tanah, karena tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam segi harga 

dan di PT Kereta Api Indonesia sendiri tanah dijadikan properti investasi yang 

disewakan kepada pihak lain untuk menghasilkan laba. Adapun aset yang di 

hitung penyusutannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.2 

Aktiva Tetap PT.Kereta Api (Persero) 

No Jenis Aktiva Tetap Umur Ekonomis Tarif Penyusutan 

I Sarana Gerak   

1 Lokomotif Diesel 15 tahun 6,67% 

2 Kereta Rel Diesel   

 Kelas 1/Kelas 2 (Komersil) 25 tahun 4,00% 

 Kelas 3 (Ekonomi) 15 tahun 6,67% 
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3 Kereta Rel Listrik   

 Kelas 1/Kelas 2 (Komersil) 25 tahun 4,00% 

 Kelas 3 (Ekonomi) 15 tahun 6,67% 

4 Kereta Penumpang   

 Kelas 1/Kelas 2 (Komersil) 40 tahun 4,00% 

 Kelas 3 (Ekonomi) 20 tahun 6,67% 

5 Gerbong 40 tahun 2,50% 

    

II Prasarana   

1 Instalas Telekomunikasi 20 tahun 5,00% 

2 Instalasi Listrik 20 tahun 5,00% 

3 Instalasi Air dan Minyak 20 tahun 5,00% 

4 Gedung Dinas 40 tahun 2,50% 

5 Rumah Dinas 40 tahun 2,50% 

6 Tanah  - - 

    

III Fasilitas    

1 Kendaraan Bermotor 5 tahun 20,00% 

2 Barang Inventaris 10 tahun 10,00% 

3 Mesin dan Peralatan 10 tahun 10,00% 

4 Instalasi Bergerak 10 tahun 10,00% 

Sumber : Surat Keputusan Diretur Keuangan PT. KAI (Persero) Tahun 2008 

Aset dalam penyelesaian adalah aset yang masih dalam proses pengerjaan 

seperti pemeliharaan sarana (lokomotif, kereta, gerbong, KRD atau KRL) , 

Pembangunan prasarana ataupun perolehan asset yang berdasarkan kontrak. Aset 

tersebut harus dihitung agar perhitungan ROI sesuai dengan peraturan Menteri 

BUMN yang berlaku.  

Menurut Keputusan Menteri tersebut dapat digolongkan bahwa ROI yang 

dimiliki oleh PT.KAI tergolong standar jika dilihat pada tabel penilaian kesehatan 

BUMN. Seperti dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.3  

Daftar Skor Penilaian ROI 

ROI (%) 
Skor 

Infra Non Infra 

18    < ROI 10 15 

15    < ROI < = 18 9 13,5 

13     < ROI < = 15 8 12 

12     < ROI < = 13 7 10,5 

10,5  < ROI < = 18 6 9 

9       < ROI < = 18 5 7,5 

7       < ROI < = 18 4 6 

5       < ROI < = 18 3,5 5 

3       < ROI < = 18 3 4 

1       < ROI < = 18 2,5 3 

0       < ROI < = 18 2 2 

         < ROI < = 18 0 1 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN tahun 2002 

Jika dilihat pada tabel tersebut bahwa ROI PT.KAI tidak rendah maupun 

tinggi PT.KAI tergolong pada BUMN infrastruktur. Pada tahun 2013 mendapat 

skor 5, pada tahun 2014 mendapat skor 8, pada tahun 2015 mendapat skor 9, pada 

tahun 2016 mendapat skor 6. Dapat disimpulkan bahwa skor ROI mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat ROI ini sangat 

penting dalam penilaian kesehatan BUMN karena mendapat bobot skor yang 

paling tinggi di bandingkan dengan rasio lainnya. Sangat diperlukan peningkatan 

ROI pada tahun selanjutnya agar PT KAI dapat dinayatakan sebagai BUMN yang 

sehat. 

Menurut Irham Fahmi, dalam praktek manajemen perusahaan sering 

melakukan rekayasa data-data pada laporan keuangan, dengan tujuan untuk 

menutupi berbagai kelemahan yang terlihat dalam laporan keuangan termasuk 

salah satunya menaikkan keuntungan agar para calon investor tertarik untuk 

membeli saham perusahaan. Namun, begitupula sebaliknya jika pihak manajemen 
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menurunkan keuntungan perusahaan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan 

kecil kepada para penerima deviden. Atau juga bertujuan untuk menghindari 

pembayaran pajak, karena dalam konsep pajak semakin besar pendpaatan maka 

semakin besar pajak yang dikenakan (Irham Fahmi 2012:81)  

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba 

yaitu memaksimalkan aset yang dimiliki. Aset adalah kekayaan yang dimiliki 

perusahaan. PT. KAI memiliki aset yang berjumlah besar baik dalam bentuk asset 

lancar maupun tidak lancar. Adapun pengklasifikasian aset yang dimiliki PT.KAI 

sebagai berikut : 

Tabel 1.4  

Kalsifikasi Aset 

Aset Lancar Aset tidak lancar 

Kas dan setara kas 
Investasi entitas asosiasi dan 

ventura bersama 

Dana yang dibatasi penggunaannya Aset tetap 

Piutang usaha Hak pengoperasian aset prasarana 

Persediaan Aset tidak lancar lainnya 

Aset lancar lainnya  

Sumber : Annual Report PT.KAI Tahun 2016 

Jumlah aset yang dimiliki PT KAI mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada 

penelitian kali ini peneliti meneliti total aset pada tahun 2013-2016. Untuk 

mengetahui apakah aset yang dimiliki mengalami perkembangan atau tidaknya 

dapat dilihat dengan menghitung Rasio Perputaran Total Aset atau Turn Over 

Total Assets (TATO).  

Rasio Perputaran Total Aset dapat mengukur seberapa efektif dan efisien 

perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Jika 

perusahaan memiliki banyak aset akan menambah biaya perawatan dan laba akan 
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tertekan. Sehingga diperlukan perhitungan rasio perputaran total aset dalam 

sebuah perusahaan.Rasio Perputaran Total Aset PT KAI dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 1.5  

Rasio Perputaran Total Aset 

Tahun Perputaran Total Aset 

2013 56.89 % 

2014 66.63 % 

2015 68.37 % 

2016 62.59 % 

Sumber : Annual Report PT.KAI (Persero) Tahun 2016 

Rasio perputaran Total Aset dihitung sesuai keputusan menteri BUMN yaitu 

perbandingan antara jumlah pendapatan dengan total aset dikurangi aset dalam 

penyelesaian. Semakin besar rasio ini maka asset yang ada digunakan secara 

efektif dan efisien namun apabila nilainya rendah asset yang ada tidak 

dimanfatkan secara maksimal. Dilihat dari rasio diatas PT KAI mengalami 

fluktuatif yang cenderung menurun.  

Tabel 1.6  

Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Aset 

TATO = X (%) Perbaikan = x (%) 
Skor 

Infra Non Infra 

120   < X 20     < X  4 5 

105   < X < = 120 15     < X < = 20 3,5 4,5 

90     < X < = 105 10     < X < = 15 3 4 

75     < X < = 90 5       < X < = 10 2,5 3,5 

60     < X < = 75 0       < X < = 5 2 3 

40     < X < = 60             X < = 0 1,5 2,5 

20     < X < = 40             X < 0 1 2 

         < X < = 20             X < 0 0,5 1,5 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN tahun 2002 
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Dilihat pada tabel penilaian kesehatan BUMN, Rasio perputaran total aset 

ini mendapat skor rendah pada tahun 2013. Dalam 4 tahun terakhir ini tahun 2013 

mendapat skor 1,5 karena mampu meraih rasio TATO sebesar 56,89% sedangkan 

pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mendapat skor 2 karena hanya mampu 

meraih rasio TATO 60% hingga 68%. 

Semakin besar asset diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan asset didefinisikan sebagai perubahan 

tahunan dari total aktiva. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi 

akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditur) terhadap perusahaan, maka 

proporsi penggunaan sumber dana hutang semakin lebih besar daripada modal 

sendiri (Martono dan Harjito, 2013: 133)..  

Menurut Fatimatuz Zuhro dalam Epi Amelia mengatakan bahwa untuk 

mengembangkan perusahaan agar lebih maju dan dapat menanamkan investasi, 

diperlukan juga tambahan dana eksternal seperti hutang selain dari dana yang 

dimiliki internal. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat lebih 

banyak mengandalkan pada modal eksternal dan hasil profitabilitas. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang tumbuh akan menunjukkan kekuatan diri 

yang semakin besar pula, sehingga perusahaan akan memerlukan lebih banyak 

dana. Dapat dilihat perbandingan aset dengan likuiditas/utang yang dimiliki PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai berikut: 
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Tabel 1.7 

 Perbandingan Total Aset dan Liabilities 

Tahun Total Aset Liabilities 

2013 15,658,841 9,136,520 

2014 17,313,242 11,656,345 

2015 22,392,892 13,306,313 

2016 25,133,216 15.420.143 

Sumber : Annual Report PT KAI Tahun 2016 

Penelitian mengenai pengaruh total aset terhadap ROI sudah pernah 

dilaksankanan. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian sebelumnya 

untuk melaksankan penelitian ini karena hasil daripada penelitian sebelumya 

beragam seperti ada yang mengatakan bahwa perputaran total aset terhadap ROI 

berpengaruh positif ada juga yang mengatakan pengaruh tersebut negatif. 

Sejalan dengan hal tersebut yang telah dijelakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah diatas dengan mengambil 

judul “Pengaruh Perputaran Total Aset terhadap Profitabilitas (ROI) di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2013-2016”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Jumlah ROI yang menunjukkan penurunan tetapi jumlah pendapatan 

bertambah setiap tahunnya.  

2. Perputaran Total Aset menunjukkan angka fluktuatif. 

3. Pemanfaatan Aset yang belum maksimal menyebabkan laba tertahan. 

4. Peningkatan total asset setiap tahunnya diikui oleh bertambahanya 

utang/liabilitas perusahaan.  

5. Dilihat dari Rasio ROI dan TATO skor yang dimiliki dalam kesehatan BUMN 

belum cukup baik. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perputaran Total Aset di PT.Kereta Api Indonesia tahun 2013-

2016? 

2. Bagaimana Profitabilitas (ROI) di PT. Kereta Api Indonesia tahun 2013-2016? 

3. Bagaimana pengaruh Perputaran Total Aset terhadap Profitabilitas di 

PT.Kereta Api Indonesia tahun 2013-2016? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan pemaparan permasalahan diatas yaitu : 

1. Untuk mengetahui Perputaran Total Aset di PT.Kereta Api Indonesia tahun 

2013-2016. 

2. Untuk mengetahui Profitabilitas terkhusus Return on Invesment (ROI) pada 

PT.Kereta Api Indonesia tahun 2013-2016. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perputaran total aset terhadap Return 

on Invesment  (ROI) di PT.Kereta Api Indonesia tahun 2013-2016.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu 

keuangan negara atau publik. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada perusahaan 

mengenai pentingnya pemanfaatan aset terhadap penghasilan profitabilitas 

dalam menjalankan kegiatan usaha serta dapat menjadi masukan bagi PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengaruh perputaran total aset 

terhadap ROI untuk menjadi perbaikan kedepannya. 

2.  Bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai 

pengontrol atas perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak yang 

dapat diperoleh. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

perputaran total aset dan profitabilitas dalam sebuah perusahaan milik 

negara serta memperoleh gambaran untuk diterapkan dalam praktek 

pekerjaan sehingga dapat menambah pengetahuan dan cakrawala penulis. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Keuangan Negara perlu dikelola dengan baik sesaui dengan azas-azas 

keuangan karena hal ini menyangkut uang dari masyarakat harus di 

pertanggungjawabkan dan diperiksa kebenarannya. di Indonesia sendiri 

pengelolaan keuangan perusahaan diatur dalam sebuah PSAK atau Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Kementrian Keuangan.  
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Hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 

diperlukan baik pihak intern (Pimpinan dan Pemilik Perusahaan) maupun ekstern 

(supplier, investor dan masyarakat). Laporan Keuangan yang harus diketahui, 

adalah sebagai berikut : 

1. Income Statement (Laporan Pendapatan); satu daftar yang berisikan ringkasan 

dari hasil-hasil yang diterima perusahaan berupa pendapatan hasil usaha, 

kemudian diselisihkan dengan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

hasil tersebut serta pengaruhnya terhadap modal perusahaan di dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Capital Statement (Laporan Perubahan Modal); daftar yang berisikan 

ringkasan tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama 

jangka waktu tertentu, perubahan tersebut karena adanya penambahan atau 

pengurangan terhadap modal tersebut. 

3. Balance Sheets (Neraca); satu daftar yang menggambarkan ringkasan jenis 

harta (aktiva), kewajiban dan modal suatu perusahaan pada periode tertentu.  

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan akuntabilitas dan 

transparansi agar tidak timbul permasalahan. Tujuan penyusunan laporan 

keuangan yaitu untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Menurut KepMen 

BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan  

Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara terdapat beberapa 

indikator yaitu : 1) Imbalan kepada pemegang saham (ROE); 2) Imbalan Investasi 

(ROI); 3) Rasio Kas; 4) Rasio Lancar; 5) Collection Periods; 6) Perputaran 
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Persediaan; 7) Perputaran Total Aset; 8) Rasio Modal sendiri terhadap total 

aktiva. 

Namun dalam penelitian kali ini, penulis hanya menghitung dua rasio yaitu 

perputaran Total aset dan Return on Investment (ROI). Selain dalam perhitungan, 

penyusunan laporan keuangan pun diatur oleh Standar Akuntansi sektor publik. 

Hal ini berlaku untuk semua lembaga maupun perusahaan dibawah urusan negara. 

Karena laporan keuangan tersebut harus diperiksa atau di audit oleh Badan yang 

berwenang yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).  

Dalam perhitungan laporan keuangan PT. KAI (Persero) menggunakan 

PSAK sesuai dengan PSAK yang berlaku pada tahunnya karena peneliti 

menggunakan laporan keuangan selama 4 tahun jadi penyusunan laporan pun 

sesuai dengan PSAK yang berlaku.PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan yang merupakan suatu pedoman dan prosedur pembuatan laporan 

keuangan akuntansi yang berisis peraturan mengenai pencatatan, penyususnan, 

perlakuan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI).  

Perusahaan mengelola Aset sesuai dengan kebijakan operasional agar tidak 

ada aset yang menganggur atau tidak memberikan pengembalian, aset 

dimanfaatkan untuk menambah angka penjualan yang diikuti dengan ber 

tambahnya profit. Rasio Perputaran Aset dihitung dengan tujuan untuk mengukur 

seberapa besar aset digunakan secara efektif.  

Perhitungan Rasio Perputaran Total Aset yaitu membandingkan total 

pendapatan dengan capital employed. Pendapatan adalah  
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“aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil 

penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Termasuk aktiva dalam 

konsep ini dapat berupa kas, piutang, aktiva tetap atau aktiva lain.Dalam 

praktiknya, pendapatan sering berupa penerimaan kas atau timbulnya 

tagihan (Piutang) kepada pelanggan sebagai akibat menjual barang atau 

menyerahkan jasa tertentu kepada pelanggan (Samryn 2012: 42)”.  

Sedangkan  capital employed adalah jumlah total aset dikurangi aset dalam 

pelaksanaan. Irham Fahmi berpedapat bahwa Aktiva atau aset adalah 

kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan dengan yang diperoleh atau 

dikontrol oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa 

lalu. Sedangkan aset dalam pelaksanaan adalah jumlah aset yang masih dalam 

pembangunan atau belum selesai seperti renovasi gedung atau pembuatan 

infrastruktur. 

Sedangkan Rasio Profitabilitas menurut Irham Fahmi untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasionalnya. 

Rasio Profitabilitas itu bermacam-macam, tetapi penulis hanya menggunakan 

rasio Return on Investment (ROI) dengan membandingkan laba sebelum pajak 

ditambah penyusutan dengan capital employed.  
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1.7 Paradigma Penelitian 

Paradigma Penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono,2010 : 8). Paradigma dalam 

penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini : 

Administrasi Publik 

Keuangan Negara 

Laporan Keuangan 

sesuai PSAK 

Total Pendapatan

Capital employed
 

Rasio Perputaran Total 

Aset  

 

Rasio Profitabilitas (ROI) 

EBIT+Penyusutan

Capital employed
 X 100% 

Laporan Laba/Rugi Neraca  

Perputaran Total Aset 

Berpengaruh terhadap ROI 

pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 
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Sesuai dengan paradigma tersebut maka penelitian ini mengajukan rumusan 

masalah yang bersifat asosiatif  begitupun dalam hipotesisnya harus di uji 

kembali.  

1.8 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka 

sudah seharusnya peneliti merumuskan hipotesis.  

Metode penelitian ini adalah penelitian Asosiatif. Maka hipotesis yang 

dirumuskan pun harus hipotesis asosiatif. Hipotesis Asosiatif adalah suatu 

pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau 

lebih.  Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kerangka 

pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Perputaran 

Total Aset (X) dengan Profitabilitas (ROI) (Y).  

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Perputaran Total 

Aset (X) dengan Profitabilitas (ROI) (Y). 

Perputaran Total Aset 

Variabel X 

Profitabilitas (ROI)  

Variabel Y 

Gambar 1.3 Paradigma Penelitian 
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