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ABSTRACT 

 
The background of the problems in the property and real estate sectors shows that there was a decrease of 

12.1% which was previously at 13.7% in 2017. The purpose of this study was to analyze the financial statements of 

property and real estate companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange ( IDX) in 2012-2017 through 

the analysis of solvency ratios, profitability ratios, liquidity ratios and activity ratios. 

The research data used is secondary data, where data is obtained indirectly from third parties or through 

documents. Data sources are downloaded from the internet and through the official website of the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) www.idx.co.id data in the form of annual financial report documents from property and real estate 

companies in 2012-2017. 

The results of the research show that PT Nirvana Development Tbk has good performance, this is evidenced by 

the average ratio. The activity ratio shows that PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk and PT Nirvana Development 

Tbk have the highest average in managing their assets. The solvency ratio of appointing the company PT Gading 

Development Tbk has a low level so that the company has a lighter burden. The profitability ratio of PT Bekasi Fajar 

Industrial Estate Tbk has a good level where the company is able to generate profits from sales, certain assets and 

share capital. From the overall average of the financial ratio analysis shows that PT Nirvana Development Tbk has the 

best performance seen from the average number of each company that has a total of 23.53, PT Bekasi Fajar Industrial 

Estate Tbk of 16.32, and PT Gading Development Tbk which has an average amount of 9.54. 

 

KEY WORDS: Financial performance, financial statements, liquidity ratios, profitability ratios, solvency ratios, activity 

ratios.  
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ABSTRAK 

 
Latar belakang dari permasalahan pada sektor property dan real estate menunjukkan bahwa terjadinya 

penurunan sebesar 12,1% yang sebelumnya sebesar 13,7% ditahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

laporan keuangan pada perusahaan property dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2012-2017 melalui analisis rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio aktivitas.  

Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder, dimana data didapat secara tidak langsung dari 

pihak ketiga atau melalui dokumen. Data bersumber dari internet dan diunduh melalui website resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) www.idx.co.id data berupa dokumen laporan keuangan tahunan dari perusahaan  property dan real 

estate tahun 2012-2017.   

Hasil penelitian menunjukkan PT Nirvana Development Tbk memiliki kinerja yang baik hal ini dibuktikan dari 

rata-rata rasio. Rasio aktivitas menunjukan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dan PT Nirvana Development Tbk 

memiliki rata-rata tertinggi dalam pengelolahan aktivanya. Rasio solvabilitas menunjuk perusahaan PT Gading 

Development Tbk memiliki tingkat yang rendah sehingga perusahaan memiliki beban yang lebih ringan. Rasio 

Profitabilitas PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk memiliki tingkat yang baik dimana perusahaan mampu 

menghasilkan laba dari penjualan, aset serta modal saham tertentu. Dari rata-rata keseluruhan dari analisis rasio 

keuangan menunjukan bahwa PT Nirvana Development Tbk memiliki kinerja yang paling baik dilihat dari jumlah rata-

rata setiap perusahaan yang memiliki jumlah sebesar 23,53, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk sebesar16,32, serta 

PT Gading Development Tbk yang memiliki jumlah rata-rata sebesar 9,54. 

 

KATA KUNCI  : Kinerja keuangan, laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas. 

 

I. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan ialah suatu sarana 

yang digunakan dalam 

mengkomunikasikan suatu informasi 

keuangan perusahaan kepada pihak 

dalam maupun pihak lain. Laporan 

keuangan sangatlah penting 

dikarenakan dari laporan keuangan 

berbagai macam keputusan yang 

penting dibuat untuk menentukan 

kelangsungan hidup maupun usaha 

yang dikelola suatu perusahaan. Hanafi 

(2016 : 27), laporan keuangan bertujuan 

untuk menyediakan berbagai macam 

informasi yang bisa digunakan pada 

saat melakukan pengambilan suatu 

keputusan di dalam perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan sebuah 

analisis yang digunakan untuk 

menggambarkan seberapa jauh suatu 

perusahaan sudah menerapkan dengan 

memakai aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan dengan benar dan baik Fahmi, 

(2012 : 2). Kinerja keuangan 

merupakan suatu alat untuk 

menganalisis, menilai keberhasilan dan 

sarana dalam mempertimbangan suatu 

pengambilan keputusan menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

Ada beberapa cara untuk 

mengetahui perkembangan kinerja 

keuangan suatu perusahaan dengan 

melakukan analisis kinerja keuangan, 

yaitu dengan cara melakukan analisis 

rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, dan rasio aktivits.  

http://www.idx.co.id/
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Sektor propery dan real estate ialah 

salah satu dari sektor yang dapat 

menarik sejumlah besar tenaga kerja 

dan sektor ini dapat menimbulkan 

dampak pada sektor perekonomian 

suatu negara. Ini dapat terjadi jika ada 

peningkatan harga properti yang tinggi 

sehingga menyulitkan masyarakat 

dalam kemampuan untuk membayar.  

Sampai pada juni 2017, pada sektor 

properti terjadi pertumbuhan Rp746,8 

triliun atau 12,1% lebih rendah 

dibandingkan bulan - bulan sebelumnya 

yang meningkat sebesar 13,7%. 

(sumber : 

https://economy.okezone.com, 08 Maret 

2018. 

Tujuan pada penelitian ini ialah 

untuk mengetahui tentang Bagaimana 

kinerja keuangan dari perusahaan 

property dan real estate yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012 - 2017 yang ditinjau dari 

aspek likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan aktivitas. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini memakai 

pendekatan kuantitatif. Alasan peneliti 

memakai pendekatan kuantitatif adalah 

karena sumber data yang akan 

dianalisis pada penelitian ini yaitu 

berupa suatu angka-angka yang 

terdapat pada laporan keuangan dari 

perusahaan property dan real estate 

periode 2012 – 2017. 

Penelitian ini memakai teknik 

deskriptif yaitu penelitian yang 

selanjutnya diolah serta dianalisis untuk 

diambil hasil akhir atau kesimpulan. 

Tempat pada penelitian ini dan 

objek penelitian yaitu perusahaan 

property dan real estate yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang dapat di akses melalui website 

www.idx.co.id. dan waktu penelitian 

penelitian dilakukan selama 5 (lima) 

bulan, dimulai pada bulan Maret 2018 

hingga bulan Juli 2018. 

Populasi penelitian ini yaitu 

perusahaan property dan real estate 

yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2017 

dengan jumlah 48 perusahaan. Sampel 

dari penelitian ini dengan menganalisis 

laporan keuangan dari perusahaan 

property dan real estate menggunakan 

teknik dengan pertimbangan tertentu 

(purposive sampling). Adapun kriteria 

yang digunakan pada pemilihan sampel 

yaitu sebagai berikut :  

 

 

Tabel 3.1 : 

Kriteria Pemilihan Sampel 

https://economy.okezone.com/
www.idx.co.id.
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Keterangan Jumla

h  

Perusahaan yang termasuk 

dalam sektor property dan 

real estate yang telah 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

48 

1. Perusahaan yang 

Telah Melakukan 

Initial Public 

Offering (IPO) tahun 

2012-2017. 

10 

2. Perusahaan yang 

rutin 

mempublikasikan 

laporan keuangan 

serta memiliki data 

yang sesuai dengan 

keperluan penelitian 

tahun 2012-2017. 

3 

Perusahaan yang terpilih 

sebagai sampel 

3 

Sumber : Sahamok.com. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1. BEST Bekasi Fajar Industrial 

Estate Tbk 

2. GAMA Gading Development 

Tbk. 

3 NIRO Nirvana Development 

Tbk 

Sumber : Data berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan. 

Teknik analisis yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu dengan 

memakai alat analisis rasio keuangan 

yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, 

rasio solvabilitas dan rasio 

profitabilitas. 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Hanafi, (2016 : 37) rasio 

ini dipakai untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya,  

a. Rasio lancar = (aktiva lancar / 

hutang lancar) 

b. Rasio cepat = (aktiva lancar-

persediaan) / (hutang lancar) 

2. Rasio Aktivitas 

Menurut Hanafi, (2016 : 40) rasio 

ini untuk melihat seberapa mampu 

perusahaan dalam mengelolah 

aktivanya dengan optimal. 

a. Perputaran aktiva tetap = 

(penjualan / total aktiva) 

b. Perputaran total aktiva = 

(penjualan / aktiva tetap) 

3. Rasio Solvabilitas 

Kasmir, (2012 : 151) rasio ini 

digunakan untuk melihat seberapa 

mampu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. 
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a. Rasio hutang terhadap total aset 

= (total hutang / total aktiva) 

b. Rasio hutang terhadap ekuitas = 

(total hutang / modal sendiri) 

4. Rasio profitabilitas 

Menurut Hanafi, (2016 : 42) rasio 

ini digunakan dalam mengetahui 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada 

tingkat aset, modal saham dan 

penjualan. 

a. Return On Asset = (laba bersih / 

total aset) 

b. Return On Equity = (laba bersih 

/ modal sendiri) 

c. Profit margin = (laba bersih / 

penjualan) 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Rasio likuiditas 

a. Rasio lancar  

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 2,94, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 2,17, serta PT 

Nirvana Development Tbk  

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

4,49. 

b. Rasio cepat 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk memiliki rata-rata sebesar 

1,99, PT Gading Development 

Tbk memiliki rata-rata sebesar 

0,63, serta PT Nirvana 

Development Tbk memiliki rata-

rata yaitu sebesar 3,50. 

2. Rasio Aktivitas 

a. Perputaran aktiva tetap  

PT  Bekasi Fajar Industrial 

Estate Tbk sebesar 0,25, PT 

Gading Development Tbk 

memiliki rata-rata sebesar 0,09, 

serta PT Nirvana Development 

Tbk memiliki rata-rata yaitu 

sebesar 0,09. 

b. Perputaran total aktiva 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 9,70, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 5,99, serta PT 

Nirvana Development Tbk  

memiliki rata-rata yaitu 

sebesar14,56.  

3. Rasio Solvabilitas 

a. Rasio hutang terhadap total aset 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 0,29 PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 0,28, serta PT 

Nirvana Development Tbk  

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

0,29.  

b. Rasio hutang terhadap ekuitas 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 0,41, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-
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rata sebesar 0,24, serta PT 

Nirvana Development Tbk  

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

0,43. 

4. Rasio profitabilitas 

a. Profit margin 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 0,45, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 0,11, serta PT 

Nirvana Development Tbk  

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

0,15. 

b. Return On Asset 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 0,12, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 0,01, serta PT 

Nirvana Development Tbk 

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

0,01. 

c. Return On Equity 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk sebesar 0,17, PT Gading 

Development Tbk memiliki rata-

rata sebesar 0,01, serta PT 

Nirvana Development Tbk 

memiliki rata-rata yaitu sebesar 

0,02. 

IV. SIMPULAN 

1. Rasio likuiditas 

PT Nirvana Development Tbk 

dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya juga tinggi dan biasa 

dikatakan bahwa perusahaan 

tersebut likuid. 

2. Rasio Aktivitas 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

dan PT Nirvana Development Tbk 

memiliki tingkat aktivitas yang lebih 

tinggi dalam pemanfaatan atau 

mengelola aktivanya. 

3. Rasio Solvabilitas 

PT Gading Development Tbk 

memiliki tingkat rasio solvabilitas 

yang lebih rendah dari perusahaan 

yang lain sehingga dapat membayar 

kewajiban jangka panjangnya 

dengan baik. 

4. Rasio profitabilitas 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 

memiliki kemampuan yang baik 

dalam mendapatkan keuntungan 

pada tingkat modal saham, aset dan 

penjualan. 

Dari total rata-rata keseluruhan 

perusahaan dapat diketahui bahwa PT 

Nirvana Development Tbk 

mempunyai kinerja keuangan yang 

baik diketahui dari rasio profitabilitas, 

rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan 

rasio likuiditas  
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