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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

kian pesat menjadi perekonomian terbuka. Setiap perusahaan saling bersaing 

secara ketat untuk bisa mengikuti perkembangan perekonomian sehingga tidak 

tertinggal dan mengalami penurunan. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan 

adalah untuk memperoleh profitabilitas yang maksimal dari aktivitas 

operasionalnya. Aktivitas operasional perusahaan secara umum meliputi aktivitas 

produksi, distribusi, promosi, dan penjualan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, 

maka perusahaan memerlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi. 

Pengukuran tingkat efektifitas dapat dilihat dari laba yang diperoleh perusahaan. 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan sebagai gambaran 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.  

Profitabilitas memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya. Hal ini 

dikarenakan profitabilitas dapat menjadi gambaran bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang baik di masa mendatang. Beberapa cara dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu cara yang dapat 

dipakai adalah dengan menggunakan tingkat pengambalian aset atau Return On 

Asset (ROA). Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia. 
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Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik keadaan perusahaan dan 

semakin baik pula laba yang diperoleh. Besarnya tingkat pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.  

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, sektor otomotif menyerap 

tenaga kerja hingga 1,3 juta orang. Ini mencakup industri perakitan, komponen, 

showroom, bengkel, dan purna jual. Belum lagi bidang industri pendukung, 

misalnya pendanaan kredit dan asuransi kendaraan. Menurut Menperin Airlangga 

Hartarto ini menjadikan industri otomotif masuk dalam kelompok industri masa 

depan yang akan terus dikembangkan. Salah satu program strategis yang akan 

dilakukan pemerintah dalam menentukan arah pengembangan industri otomotif ke 

depan adalah mengimbangi kompetisi dan impor kendaraan, khususnya di 

ASEAN. Bahkan pemerintah menargetkan menjadikan Indonesia basis industri 

otomotif di kawasan ASEAN. 

Pada kesempatan yang sama, Manager Officer Toyota Motor East Japan 

Inc Mitsuo Ookubo mengatakan Indonesia telah memainkan peran penting dalam 

produksi dan ekspor Toyota baik kendaraan, mesin dan komponen. 

“Indonesia merupakan negara pertama di luar Jepang yang memproduksi 

Sienta dan ini pengalaman pertama kalinya Toyota Compact Car Company 

mendukung produksi di luar Jepang. Ke depan, Toyota akan terus berkontribusi 

maksimum pada industri otomotif Indonesia,” katanya. 

Lebih lanjut, Presiden Direktur PT. TMMIN Masahiro Nonami 

mengatakan total nilai investasi pengembangan produksi mobil All New Sienta di 
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Karawang Plant sebesar Rp 2,5 triliun dengan kapasitas produksi mencapai 4.000 

unit per bulan. “Kandungan lokal New Sienta mencapai 80 persen. Mobil 

merupakan buatan Indonesia dengan hasil upaya SDM Indonesia. 

Tabel 1.1  

Return On Asset (ROA) Perusahaan Otomotif Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016 

No. Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan ROA 

2014 2015 2016 

1 ASII PT. Astra International Tbk 9.37 6.36 6.99 

2 AUTO PT. Astra Auto Tbk 6.65 2.25 2.35 

3 BOLT PT. Garuda Metalindo Tbk 8.8 10.63 9.72 

4 BRAM PT. Indo Kordsa Tbk 5.15 4.31 5.42 

5 GDYR PT. GoodYear Indonesia Tbk 2.18 -0.09 

 

0.97 

6 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1.68 -1.79 

 

3.25 

7 INDS PT. Indospring Tbk 5.59 0.08 1.87 

8 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera Tbk -2.23 

 

-7.7 -14.26 

 

9 MASA PT. MultiStrada Arah Sarana Tbk 0.08 -4.49 0.41 

10 NIPS PT. Nipress Tbk 4.15 1.98 2.96 

11 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 24.09 20.78 6.25 

12 PRAS PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk 0.88 0.42 0.17 

Sumber : Annual Report 
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 Tabel 1.1 diatas adalah return on assets yang dihasilkan perusahaan 

Otomotif Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 sampai 2016 dimana pada tahun 

2014 dimana nilai return on assets tertinggi pada PT Selamat Sempurna Tbk 

sebesar 24,09 sementara nilai return on assets terendah pada tahun 2014 pada PT 

Multi Prima Sejahtera Tbk sebesar -2,23. Sementara pada tahun 2015 dimana 

return on assets yang dihasilkan perusahaan Otomotif cenderung mengalami 

penurunan dimana return on assets tertinggi pada PT Selamat Sempurna Tbk 

sebesar 20,78 dan return on assets terendah pada PT Multi Prima Sejahtera 

sebesar -7,70. Dan pada tahun 2016 dimana return on assets yang dihasilkan 

perusahaan Otomotif cenderung mengalami peningkatan pada masing-masing 

perusahaan, dimana return on assets tertinggi pada PT Astra Internasional Tbk 

sebesar 6,99 dan return on assets terendah pada PT Multi Prima Sejahtera sebesar 

-14.26.  

Turun naiknya return on assets yang dihasilkan perusahaan Otomotif 

yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa perlu nya pengelolaan 

manajamen perusahaan dengan maksimal tertuma didalam kebijakan penggunaan 

hutang dan pengelolaan aktiva sehingga menghasilkan laba yang maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang 

Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran perusahaan, Dan Aktivitas Terhadap 

Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2016. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif di bursa efek indonesia periode 2014-2016 

2. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif di bursa efek indonesia periode 2014-2016 

3. Apakah Ln Total Asset berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif di bursa efek indonesia periode 2014-2016 

4. Apakah Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif di bursa efek indonesia periode 2014-2016 

5. Apakah Secara Simultan Debt To Equity Ratio, Current Ratio, Ln Total 

Asset, Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif di bursa efek indonesia periode 2014-2016 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap profitabilitas 

pada perusahaan otomotif 

2. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif 

3. Untuk mengetahui pengaruh Ln Total Asset terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turn Over terhadap profitabilitas 

pada perusahaan otomotif. 

5. Untuk mengetahui Secara Simultan pengaruh Debt To Equity Ratio, 

Current Ratio, Ln Total Asset, Total Asset Turn Over terhadap 

profitabilitas pada perusahaan otomotif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

penambahan data/referensi yang berkaitan dengan Kearsipan 

khususnya di Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial UIN suska riau. 

2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis yang diperoleh selama duduk 

dibangku kuliah. 

3. Secara Praktis, khususnya bagi perusahaan-perusahaan otomotif yang 

terdaftar di BEI, dengan adanya penelitian penulis ini diharapkan 

mampu menjadi suatu masukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh-pengaruh dari leverage, likuiditas, dan current ratio terhadap 

profitabilitas pada perusahaan otomtif tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.  
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian, serta terdapat penelitian-penelitian terdahulu dan 

kerangka pemikiran.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini akan dibahas rancangan penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 

dan analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan 

analisis data disertai dengan pembahasannya.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta saran bagi perusahaan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 


