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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan rentabilitas PT Jasa Marga (Persero) serta 
mengetahui efisiensi penggunaan modal PT Jasa Marga (Persero) dalam kaitannya dengan 
kemampuannya menghasilkan laba. Metode analisis data yang digunakan adalah pengukuran rasio 
rentabilitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 
memanfaatkan seluruh modal yang dimiliki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi yang 
terjadi pada rentabilitas perusahaan disebabkan oleh profit margin perusahaan yang juga berfluktuasi 
akibat komponen beban usaha perusahaan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga 
mempengaruhi pencapaian laba usaha yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian rentabilitas 
perusahaan. 

Kata Kunci: Rentabilitas, Efisiensi Penggunaan Modal, Laba 

 

Abstract 

This study aims to determine the state of profitability of PT Jasa Marga (Persero) and know the efficiency 
of capital use of PT Jasa Marga (Persero) in relation to its ability to generate profits. The method of data 
analysis used is the measurement of rentability ratios used to determine the ability of companies to 
generate profits by utilizing all the capital owned. The results of this study indicate that the fluctuations 
occurring in the profitability of the company is due to the profit margin of the company that also fluctuates 
due to the components of the company's business expenses that increase from year to year, which affects 
the achievement of business profits that ultimately affect the achievement of corporate profitability. 
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PENDAHULUAN 

Dalam pengelolaan masalah keuangannya, perusahaan melaksanakan tiga keputusan penting, 
yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Ketiga keputusan dalam bidang keuangan 
tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu maksimisasi laba dan 
kekayaan pemilik perusahaan. Dalam hubungannya dengan keinginan perusahaan untuk dapat 
mencapai laba yang maksimal, maka seorang manajer harus sedapat mungkin mengetahui sampai 
sejauh mana kemampuan modal yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. Untuk itu, guna 
mengetahui apakah perusahaan telah menggunakan modalnya secara efektif dan efisien, maka 
dalam hal ini dapat digunakan analisis rentabilitas, yaitu analisis yang membandingkan besarnya 
modal yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu kurun waktu dengan besarnya laba yang 
diperoleh. Dari beberapa jenis rasio yang ada, rentabilitas merupakan kriteria umum yang dipakai 
untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan perusahaan. Dengan pencapaian laba yang maksimal 
tersebut tentunya dapat mendorong para pemilik modal untuk terus menanamkan modalnya pada 
perusahaan. Bambang Riyanto (2001 : 35), menjelaskan : “Rentabilitas suatu perusahaan 
menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 
tersebut.” Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 
laba selama periode tertentu. Sementara itu, Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2004 : 72-73), 
memberikan batasan rentabilitas ekonomi sebagai rasio yang mengukur kemampuan aktiva 
perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. 
Adapun pengertian efisiensi menurut Winarno dan Ismaya (2003 : 178) dikatakan bahwa 
efisiensi adalah 1. Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (output) barang dan jasa 
dengan masukan (input) yang langka dalam suatu unit kerja; 2. Menjalankan sesuatu dengan 
tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Pendapat lainnya diungkapkan oleh Sartono 
(2000 : 3) efisien dalam pembiayaan investasi akan tercermin dalam perolehan dengan biaya 
minimum. 
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dikarenakan menggunakan 
perhitungan rasio-rasio rentabilitas untuk mengetahui  pencapaian rentabilitas di perusahaan serta 
menjelaskan bagaimana efisiensi penggunaan modal perusahaan terhadap kemampuannya 
menghasilkan laba sebagaiman yang tergambar dalam pencapaian rasio rentabilitas perusahaan 
tersebut.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Rentabilitas Ekonomi (Return On Assets/ ROA) 

Dengan mengamati laporan keuangan perusahaan PT Jasa Marga (Persero) pada 5 (lima) periode 
yaitu mulai tahun 2000 sampai tahun 2004, maka perhitungan rentabilitas ekonomi (ROA)  dapat 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : 
Rentabilitas Ekonomi = Profit Margin x Operating Assets Turnover 
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Tabel 1. Rentabilitas Ekonomi 

PT Jasa Marga (Persero) 

Ket Tahun Perubahan 

2000 

(%) 

2001 

(%) 

2002 

(%) 

2003 

(%) 

2004 

(%) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

PM 33,71  27,39  22,83  29,29  33,32  (6,32 %) (4,56 %) 6,46 % 4,03 % 

OAT 0,22 x 0,24 x 0,22 x 0,22 x 0,21 x 0,02 kali (0,02 kali) 0 % (0,01 kali) 

ROA 
7,46 6,59  5,02  6,55  6,82  

 

(0,87 %) 

 

(1,57 %) 

 

1,53 % 

 

0,27 % 

 
Pada tahun 2000 profit margin sebesar 33,71 %, pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 
6,32 % sehingga profit margin yang diperoleh hanya sebesar 27,39 %. Begitu pula pada tahun 
2002, penurunan profit margin mengalami penurunan menjadi 22,83 % atau menurun sebesar 
4,56 % dari tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2003, profit margin yang dihasilkan perusahaan 
mengalami peningkatan menjadi 29,29 %. Dan akhirnya pada tahun 2004 mengalami 
peningkatan kembali hingga mencapai 33,32 %. Sementara itu, operating assets turnover 
perusahaan juga mengalami fluktuasi meskipun tidak sebesar fluktuasi yang terjadi pada profit 
margin perusahaan. Akibat fluktuasi yang terjadi baik pada profit margin maupun pada operating 
assets turnover selama lima tahun terakhir, menyebabkan rentabilitas ekonomi perusahaan pun 
mengalami fluktuasi. Untuk menilai bagaimana kinerja keuangan dari rasio profit margin, 
operating assets turnover dan ROA, kita dapat menggunakan Metode Rata-Rata Sederhana 
(simple average). Metode ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penialaian kinerja 
keuangan dari rasio-rasio yang berfluktuasi.   
 
1. Rata-rata Profit Margin 

    5
%32,33%29,29%83,22%39,27%71,33X

_ 


    = 5
%146,54

 = 29,31 % 

Dari perhitungan di atas maka kita mendapat gambaran bahwa kinerja perusahaan dilihat dari 
rasio profit marginnya masih rendah. Hal ini tampak dari rata-rata profit marginnya selama lima 
tahun lebih rendah daripada tahun dasarnya, 29,31 % < 33,71 %. 
 
2. Rata-rata Operating Assets Turnover 

    5
24,022,022,024,022,0X

_ 


= 5
14,1

 = 0,228 kali = 0,23 kali 
Dari perhitungan di atas maka kita mendapat gambaran bahwa kinerja perusahaan dilihat dari 
rasio operating assets turnovernya jauh lebih baik.Hal ini tampak dari rata-rata operating assets 
turnover selama lima tahun lebih besar daripada tahun dasarnya, 0,23 > 0,22. 
 



PROSIDING – Kajian Ilmiah Dosen Sulbar  ISBN: 978-602-60838-1-4 
2017 
_____________________________________________________________________________ 

4 | Hal  Forum Dosen Indonesia – DPD Sulbar 
 

Rata-rata Rentabilitas ekonomi 

    5
%82,6%55,6%02,5%59,6%46,7X

_ 
 = 5

%44,32
= 6,48 % 

Dari perhitungan di atas maka kita mendapat gambaran bahwa kinerja perusahaan dilihat dari 
rentabilitas ekonomi masih rendah.Hal ini tampak dari rata-rata rentabilitas ekonomi selama lima 
tahun lebih rendah daripada tahun dasarnya, 6,48 % < 7,46 %. 
 
Grafik 1 

Perkembangan & Rata-Rata Profit Margin, Operating Assets Turnover dan Rentabilitas 
Ekonomi PT Jasa Marga  

 
Gambar 1. Grafik Perkembangan dan rata-rata profit margin 

 
 

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Terhadap Kemampuan Menghasilkan Laba 

Untuk melihat efisien tidaknya sebuah perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian laba, 
maka alat analisis yang dapat digunakan adalah menganalisis pencapaian rentabilitas perusahaan 
tersebut dengan melihat komponen-komponen yang menetukan besarnya rentabilitas itu sendiri.  
 

KESIMPULAN 

Fluktuasi yang terjadi pada rentabilitas ekonomi PT Jasa Marga (Persero) Jakarta disebabkan 
oleh terjadinya fluktuasi pada profit margin. Fluktuasi profit margin disebabkan oleh persentase 
pertambahan laba usaha yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan persentase pertambahan 
penjualan. Selain itu komponen beban usaha perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun sehingga mempengaruhi pencapaian laba usaha yang pada akhirnya mempengaruhi 
pencapaian rentabilitas ekonomi perusahaan. 
PT Jasa Marga (Persero) belum mengelola dananya secara efisien, hal ini dapat dilihat dari 
meningkatnya biaya usaha selama empat tahun yang menyebabkan pencapaian rentabilitas 
perusahaan yang rendah. Hal ini menyebabkan pencapaian rentabilitas perusahaan yang rendah, 
di mana rata-rata rentabilitas ekonomi yang dicapai lebih rendah daripada tahun dasarnya.  
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Ketidakmampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya yang timbul yang kemudian 
menyebabkan pencapaian rentabilitas yang belum maksimal inilah yang menggambarkan belum 
efisiennya penggunaan modal oleh perusahaan. 
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