
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan perekonomian pada zaman modern dimana 

kebutuhan manusia bertambah, maka diperlukan usaha yang lebih untuk mencukupi 

kebutuhan yang semakin kompleks. Banyak perusahaan yang bergerak diberbagai 

bidang usaha dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya guna 

memperoleh keuntungan. Misalnya PT. Jasa Marga (persero) merupakan sektor 

konstruksi.  

Jasa marga adalah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang 

bergerak dibidang penyelenggara jasa jalan tol. Sebagai perusahaan jalan tol 

pertama di Indonesia, dengan pengalaman lebih, didirikan pada hari Rabu, 01 Maret 

1978 dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol, saat ini jasa marga adalah 

pemimpin dalam mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76% dari total jalan tol 

di indonesia1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Jasa Marga 

(persero) dalam menjalankan usahanya dalam satu periode tertentu, hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Laporan 

keuangan suatu perusahaan menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai 

utama dan pemakai lainnya yang bertujuan untuk menilai pertanggung jawaban 

karyawan suatu perusahaan. Analisis keuangan meliputi analisis rasio keuangan, 

analisis kelemahan dan kekuatan dibidang financial yang akan membantu dalam 

 
1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/jasa_marga_(perusahaan). Diakses pada tanggal 29 

November 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/jasa_marga_(perusahaan)


 

 

menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang 

sehingga bagi perusahaan yang sudah go public. Analisis laporan keuangan juga 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana peranan suatu akun terhadap akun lainnya 

didalam suatu perusahaan, dalam hal ini khususnya PT. Jasa Marga (persero) dalam 

beberapa periode tertentu. 

Kinerja perusahaan erat kaitannya dengan laporan keuangan. Rasio keuangan 

dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat2. Rasio keuangan ada 

banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. 

Hal ini yang membuat laporan keuangan terdapat rasio-rasio keuangan yang 

memberikan kita informasi seberapa sehat suatu perusahaan.  

Diantara sekian banyak rasio yang ada, penulis hanya meneliti tiga rasio 

keuangan. Yaitu, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Alasan 

penulis meneliti karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan efektifitas manajemennya. Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On 

Investment (ROI) pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Perusahaan yang 

diteliti yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk karena perusahaan ini mampu bertahan 

sampai sekarang sejak tahun 1978 meskipun perusahaan ini mengalami kenaikan 

dan penurunan disetiap tahunnya. 

Mengukur likuidnya sebuah perusahaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. 

Salah satunya menggunakan penghitungan rasio. Rasio yang biasanya digunakan 

adalah Rasio Likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

 
2 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung: Penerbit Alfateba, 2013), hlm. 108. 



 

 

suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan 

aktiva lancar pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Sehat dan tidaknya 

suatu perusahaan dilihat dari seberapa likuidnya perusahaan tersebut. Rasio yang 

paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan 

adalah Current Ratio (CR). Dimana Current Ratio (CR) adalah rasio yang 

membandingkan asset lancar dengan kewajiban lancar. Current Ratio (CR) 

menunjukan bahwa nilai asset lancar (yang segera dapat dijadikan uang) ada sekian 

kalinya kewajiban jangka pendek3. Artinya Current Ratio (CR) menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Semakin tinggi nilai persentase akan semakin baik pula likuidasinya sehingga 

menyebabkan perusahaan dalam kinerja keuangan yang baik. Sehingga dapat 

menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Apabila Current Ratio (CR) 

terlalu tinggi maka aktiva lancar untuk membayar hutang pun tinggi, dan Return 

On Investment (ROI) akan menurun karena aktiva lancar digunakan untuk 

membayar hutang sehingga perusahaan akan sedikit untuk mendapatkan laba dari 

aktiva lancar tersebut 

Tidak ada perusahaan yang tidak mempunyai hutang. bedanya ada 

perusahaan yang hutangnya kecil dan ada juga yang hutangnya besar. Untuk 

mengukur seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan bias di lihat 

menggunakan rasio. Rasio yang digunakan adalah Rasio Solvabilitas yang 

menunjukan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Bahwa rasio ini dapat digunakan untuk mengukur perusahaan 

 
3 Munawir, Analisis Laporan Keuangan. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2010), hlm 72. 



 

 

membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek atau jangka Panjang. Salah 

satu yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas yaitu Debt To Equity Ratio (DER). 

Dimana Debt To Equity Ratio (DER) merupakan nilai antara total utang dengan 

total ekuitas yaitu semakin besar Debt To Equity Ratio (DER) menunjukan bahwa 

jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada modal, maka 

biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk pemenuhan kewajiban akan semakin 

besar sehingga berdampak menurunnya perolehan profitabilitas perusahaan. Debt 

To Equity Ratio (DER) juga akan mempengaruhi Return On Investment (ROI) Debt 

To Equity Ratio (DER) yang tinggi akan berpengaruh terhadap Return On 

Investment (ROI) karena laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk 

membayar kewajibannya dibandingkan untuk menambah aktiva perusahaan. 

Kegiatan operasional suatu perusahaan dilakukan tujuannya untuk 

mendapatkan keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang didapatkan perusahaan 

menjadi suatu penilaian dari para investor. Karena itu biasanya sebelum 

menanamkan modalnya, para investor biasanya menghitung dulu rasio 

profitabilitasnya. Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui modal sendiri. Salah satu yang sering 

digunakan dalam rasio profitabilitas adalah Return On Investment (ROI). Return on 

investment (ROI) sangat umum digunakan oleh setiap perusahaan untuk 

mengetahui laba yang diperoleh atas aktiva secara keseluruhan. Return On 

Investment (ROI) adalah rasio yang mengukur tingkat kembalian investasi. 

Investasi yang telah dilakukan perusahaan dari keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dengan tujuan 



 

 

menghasilkan keuntungan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik 

demikian pula sebaliknya, artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

dari keseluruhan operasi perusahaan4. 

Berdasarkan uraian diatas dari Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Investment (ROI) komponen tersebut saling memiliki 

hubungan antara satu sama lainnya dan komponen tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lain. Berikut data Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan 

Return On Investment (ROI) pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2009-

2018. 

Tabel 1.1 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Return On Investment di PT. Jasa 

Marga (persero) Tbk. Periode 2009-2018 

Periode 
Current Ratio 

% 

 

KET 

 

Debt To 

Equity Ratio 

% 

 

KET 

 

Return On 

Investment 

% 

KET 

2009 1,156 

 

1,173 

 

0,061 

 

2010 1,650 
↑ 

1,369 
↑ 

0,061 
− 

2011 1,060 
↓ 

1,319 
↓ 

0,061 
− 

2012 0,681 
↓ 

1,529 
↑ 

0,062 
↑ 

2013 0,761 
↑ 

1,610 
↑ 

0,043 
↓ 

2014 0,844 
↑ 

1,788 
↑ 

0,038 
↓ 

2015 0,482 
↓ 

1,969 
↑ 

0,035 
↓ 

2016 0,696 
↑ 

2,274 
↑ 

0,033 
↓ 

 
4 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 

202. 



 

 

2017 0,759 
↑ 

3,313 
↑ 

0,026 
↓ 

2018 0,553 
↓ 

3,005 
↓ 

0,022 
↓ 

Sumber: www.idx.co.id 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa adanya kecenderungan perbedaan atau 

fluktuasi pergerakan antara nilai Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) 

dan Return On Investment (ROI) pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2009-

2018. Ini adalah pengertian dua variabel independent diatas, yang pertama adalah 

Current Ratio (CR) yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Melalui Current Ratio (CR) dapat dilihat nilai kekayaan lancar perusahaan 

dibandingkan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Current Ratio (CR) yang 

rendah biasanya dianggap menunjukan terjadinya masalah dalam likuidasi, 

sebaliknya Current Ratio (CR) yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena 

menunjukan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi 

kemampuan laba perusahaan5. Selanjutnya pengertian kedua adalah Debt To Equity 

Ratio (DER) yaitu Debt To Equity Ratio (DER) merupakan nilai antara total utang 

dengan total ekuitas yaitu semakin besar Debt To Equity Ratio (DER) menunjukan 

bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada modal, 

maka biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk pemenuhan kewajiban akan 

semakin besar sehingga berdampak menurunnya perolehan profitabilitas 

perusahaan6. 

 
5 Agnes Sawir, Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), hlm 8. 
6 James C Van Home dan John M Wachowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan, 

Salemba Empat: 2005, hlm 128 

http://www.idx.co.id/


 

 

Grafik 1.1 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Return On Investment PT. Jasa 

Marga Persero Tbk. Periode 2009-2018. 

 

Grafik 1.2 

Return On Investment di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2008-2017 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah 2019 

Data tabel dan grafik diatas menunjukan pada tahun 2010 Current Ratio (CR) 

dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami kenaikan sebesar 1,650% dan 1,369%. 

Pada tahun 2011 Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami 

penurunan sebesar 1,060% dan 1,319. Tahun 2012 Return On Investment (ROI) 

mengalami kenaikan menjadi 0,062% sedangkan Currentt Ratio (CR) mengalami 

penurunan sebesar 0,681% dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami kenaikan 

1,529%.  
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Tahun 2013 Return On Investment (ROI) mengalami penurunan sebesar 

0,043%. Sedangkan Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) 

mengalami kenaikan sebesar 0,761% dan 1,610%. Pada tahun 2014 mengalami 

kejadian yang sama seperti ditahun 2013 yakni Return On Investment (ROI) turun 

dengan persentase 0,038% sedangkan Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio 

(DER) mengalami kenaikan masing-masing 0,844% dan 1,788%. Tahun 2015 

Return On Investment (ROI) mengalami penurunan sebesar 0,035% sedangkan 

Current Ratio (CR) mengalami penurunan sebesar 0,482% dan Debt To Equity 

Ratio (DER) mengalami kenaikan sebesar 1,969%. 

Tahun 2016 Return On Investment (ROI) mengalami penurunan sebesar 

0,033% dan Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami 

kenaikan sebesar 0,696% dan 2,274%. Tahun 2017 mengalami kejadian yang sama 

seperti di tahun 2016 Return On Investment (ROI) mengalami penurunan sebesar 

0,026% sedangkan Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami 

kenaikan sebesar 0,759% dan 3,313%. Tahun 2018 Return On Investment (ROI) 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,022% sedangkan Current 

Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) mengalami penurunan sebesar 0,553% 

dan 3,005%. 

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya titik permasalahan antar variabel yang 

perlu diteliti lebih lanjut oleh peneliti, maka dari itu peneliti mengambil judul 

penelitian berikut mengenai Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio 

terhadap Return On Investment pada perusahaan sektor konstruksi yang 



 

 

terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (studi di PT. Jasa Marga (persero) Tbk. 

Periode 2009-2018). 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

mengenai penelitian yang saya teliti yaitu tentang Current Ratio (CR) dan Debt To 

Equity Ratio (DER) terhadap Return On Investment (ROI), adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Return On 

Investment (ROI) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2009-2018? 

2. Bagaimana pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap 

Return On Investment (ROI) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2009-

2018? 

3. Bagaimana besar pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio 

(DER) secara simultan terhadap Return On Investment (ROI) PT. Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Periode 2009-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial 

terhadap Return On Investment (ROI) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 

2009-2018 



 

 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) secara 

parsial terhadap Return On Investment (ROI) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Periode 2009-2018 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt To 

Equity Ratio (DER) secara simultan terhadap Return On Investment (ROI) 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode 2009-2018 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian dilakukan atas dasar kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian tersebut. Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Akademis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan 

pembelajaran bagi kalangan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi terutama pada bidang keilmuan manajemen investasi selain itu hasil 

penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan keilmuan, 

referensi dan referensi bahan acuan bagi peneliti bisa berlanjut. 

2. Kegunaan Praktis  

Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian ini hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan keputusan 

pertimbangan tersebut dapat dilakukan terutama dalam hal pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan.  

 


