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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyaknya perusahaan dalam industri, serta kondisi perekonomian saat ini 

telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan.   Industri retail 

atau perdagangan eceran cukup memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia.   

Perkembangan industri ini semakin semarak, kehadiran para pelaku usaha 

perdagangan eceran telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri 

perdagangan eceran Indonesia.    

Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi yang mencatat, 

merangkum segala aktivitas perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan 

dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak 

kreditur, investor dan manajemen perusahaan itu sendiri.   Untuk mendapatkan 

lebih banyak lagi informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangn 

diperlukan suatu analisis laporan keuangn.   Apabila suatu informasi disajikan 

dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja perusahaan. 

 Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan 

keuangan.   Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan 

rasio keuangan.   Rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas.   Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang 

berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pihak yang 

berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi 

sehat tidaknya suatu perusahaan. 

 Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan 

laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan.   Laba 

perusahaan iu sendiri dapat diukur melalui ROE (Return On Equity) perusahaan.   

Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba.   ROE 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya.   ROE merupakan 
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rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas.   Alat ukur kinerja 

suatu perusahaan yang paling popular antara penanam modal dan manajer senior 

adalah hasil atas hak pemegang saham adalah return on equity (ROE).   Semakin 

tinggi laba perusahaan maka akan semakin tinggi ROE. 

 Return on equity merupakan suatu faktor dasar untuk menentukan tingkat 

pertumbuhan laba perusahaan.   Semakin besar hasil ROE maka kinerja 

perusahaan semakin baik.   Rasio yang meningkat dalam mengelola sumber dana 

pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih 

(profitabilitas meningkat).   Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka ukuran 

kinerja perusahaan dalam penelitian ini adalah Return on equity (ROE) sedangkan 

variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER). 

Tabel 1.1 

Rata-Rata Rasio Keuangan pada Perusahaan Perdagangan Eceran 

Tahun 2009-2013 

Variabel 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

CR (%) 2,26 2,28 2,01 2,36 2,23 

DER (%) 1,42 1,37 1,35 1,43 1,65 

ROE (%) 0,28 0,34 0,16 0,15 0,15 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata ROE 

per tahun dari tahun 2009-2010 pada perusahaan perdagangan eceran 

menunjukkan adanya perubahan pada tingkat profitabilitas pada setiap tahunnya 

di BEI yang menunjukkan adanya kenaikan pada ROE di tahun 2009 sebesar 0,28 

% dan di tahun 2010 sebesar 0,34 %.   Namun pada tahun 2011 mengalami 

penurunan dimana ROE pada tahun 2011 sebesar 0,16 % kemudian pada tahun 

2012 sebesar 0,15 % dan pada tahun berikutnya tetap 0,15 %. 

Peningkatan ROE tersebut juga diikuti oleh kedua variabel independen yaitu 

CR dan DER.   CR mengalami perubahan yang tidak konsisten, ada penurunan 

dan peningkatan.   Pada tahun 2009-2010 CR perusahaan perdagangan eceran 
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mengalami peningkatan sebesar 2,26 % menjadi 2,28 %, searah ROE yang naik 

dari 0,28% menjadi 0,34%, sedangkan di tahun 2011 CR mengalami penurunan 

menjadi 2,01 % kemudian meningkat menjadi 2,36 % di tahun 2012 sedangkan 

pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,23 %.   DER tahun 

2009-2011 mengalami penurunan 1,42 % menjadi 1,37 % kemudian 2,10 %, tidak 

searah dengan ROE yang mengalami peningkatan 0,28% menjadi 0,34% 

kemudian menurun menjadi 0,16 %.   Sedangkan pada tahun 2012-2013 DER 

mengalami peningkatan 2,36 % menjadi 2,23 %. 

Dalam penelitian terdahulu Devy Siswyna Arpy Elfanika (2012) melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio CR, TATO, DER, 

SIZE dan DR terhadap profitabilitas perusahaan Automotive dan Allied pada 

tahun 2006-2010.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan CR 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan.   Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Siska Nopiyanti (2013) tentang pengaruh rasio 

keuangan terhadap ROE pada Consumer Goods Industry yang terdaftar di BEI 

menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

 Rizka Wahyu Mulya (2013) melakukan penelitian tentang analisis DER 

dan TAT terhadap ROE pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponennya di BEI dan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa variabel DER 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.   Menurut hasil penelitian 

Aminatuzzahra (2010) tentang Analisis Pengaruh CR, DER, TAT dan NPM 

terhadap ROE (studi kasus pada perusahaan manufaktur go publik di BEI 2005-

2009) hasil yang diperoleh DER berpengaruh signifikan positif secara parsial 

terhadap ROE. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER) Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Perdagangan 

Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara simultan terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan 

perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara parsial terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan 

perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Diantara variabel Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

mana yang paling dominan mempengaruhi Return on Equity (ROE) pada 

perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar 

analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat rasio Current 

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2009-2013. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara simultan terhadap Return on Equity (ROE) pada 

perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara parsial terhadap Return on Equity (ROE) pada 

perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui diantara variabel Current Ratio (CR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) yang paling dominan mempengaruhi Return on 

Equity (ROE) pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan perdagangan eceran 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan perdagangan 

eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Sebagai bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi 

Laporan Akhir secara ringkas dan jelas.   Sehingga terdapat gambaran hubungan 

antara masung-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub 

secara keseluruhan.   Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang menjadi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang meliputi 

analisis rasio keuangan, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

profitabilitas serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang 

terdiri dari gambaran populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, 

jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, 

pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan 

pengukuran variabel tersebut.  Menjelaskan tentang metode analisis 

data, meliputi: model analisis, teknik analisis datan dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari penilitian dengan uji hipotesis yang 

meliputi Uji t (Parsial), Uji F (Simultan) serta Uji Koefisien 

Determinasi (R2) dan membahas jawaban dari hipotesis dengan 

menganalisis hasil dari uji-uji tersebut. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan 

kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan 

bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan 

datang. 

 


