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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan 

adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu perusahaan 

perlu mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu sehingga mampu 

meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Efektivitas manajemen dalam 

menghasilkan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas.  Profitabilitas merupakan  

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang dihasilkan dari berbagai 

aktivitas perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan selama periode tertentu.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 tercatat pada 4,79, menurun 

untuk kelima kalinya secara berturut-turut, berikut grafik pertumnuhannya 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2010-2015 

 
        Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Penyebab utama menurunnya perekonomian Indonesia adalah melemahnya 

harga komoditas dan turunnnya belanja konsumen, sejalan dengan perlambatan yang 

terjadi di Cina, yang merupakan mitra kunci perdagangan Indonesia. Institute for 

Economic and Social Researc mengemukakan, ekonomi domestik Indonesia yang 

tengah lesu diperparah dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Contohnya 

pada industri manufaktur, saat itu banyak permintaan yang menurun, disisi lain 

operasional perusahaan meningkat, akibatnya perusahaan banyak yang mengalami 

kerugian. Kondisi tersebut mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) juga 

meningkat (Sindonews.com). Sebuah studi oleh kamar dagang Eropa menyebutkan 

bahwa penurunan ekonomi yang terjadi mengakibatkan tingkat kepercayaan investor 

Eropa kepada Indonesia menurun. 

Berdasarkan fenomena tersebut, tentu akan menjadi ancaman bagi perusahaan 

manufaktur, karna dengan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap 

perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan terutama 

dalam kaitannya dengan pembiayaan. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk 

perusahaan agar memperbaiki kinerjanya.  Dengan membaiknya kinerja perusahaan, 

maka investor akan semakin banyak berinvestasi, sehingga dengan begitu modal 

perusahaan akan bertambah dan dengan sendirinya profitabilitas perusahaan juga 

akan meningkat.  

Perkembangan pada persaingan yang sangat ketat, menyebabkan keunggulan 

kompetitif telah berkembang dan melibatkan pada pentingnya kinerja keuangan 

perusahaan. Investor akan melihat kondisi keuangan perusahaan sebagai gambaran 

bahwa sehat atau tidaknya perusahaan yang akan dipilih untuk menanamkan 
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investasi. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik merupakan sasaran utama 

bagi investor. Oleh karena itu sangat penting untuk lebih mendalami studi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan. 

ROE merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total ekuitas yang dimilikinya. ROE merupakan rasio antara laba sesudah pajak atau 

earning after interest taxand (NIAT) terhadap total equity. Semakin besar ROE 

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. 

Evaluasi kinerja perusahaan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan 

keuangan. Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio 

keuangan. Rasio-rasio yang dugunakan 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 akan menunjukkan sehat atau tidaknya suatu 

perusahaan. Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan 

laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efesiensi perusahaan. 

Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasionalnya memerlukan biaya 

yang tidak sedikit jumlahnya. Biaya yang diperlukan tidak sepenuhnya dipenuhi 

dengan modal sendiri. Perusahaan perlu melakukan pinjaman kepada pihak kreditur 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan biaya untuk kegiatan operasional perusahaan.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya adalah Current Ratio  (CR).     
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Current Ratio  (CR) atau rasio lancar diperoleh dari perbandingan antara 

aktiva lancar dengan hutang lancar (Kasmir, 2012:  134).  Apabila presentase rasio 

lancar dalam sebuah perusahaan rendah, maka dianggap terjadinya masalah dalam 

likuidasi. Dengan kata lain, perusahaan tidak memilki kemampuan dan kesempatan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, jika rasio lancar  dalam 

perusahaan tinggi dikatakan baik bagi perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan, 

perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

kepada pihak kreditur. 

Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara penjualan dan modal 

kerja dalam menghasilkan laba, kaitannya dengan hal tersebut perusahaan 

memerlukan sejumlah asset usaha untuk menghasilkan volume penjualan yang ingin 

dicapainya. Untuk mengukur pendayagunaan asset usaha dalam menghasilkan 

volume penjualan dapat diukur dengan rasio  Total Asset Turnover (TATO). Rasio ini 

menggambarkan total perputaran aktiva dalam satu periode tertentu (Kasmir, 2012:  

185).  Semakin tinggi rasio Total Asset Turnover berarti semakin efisien penggunaan 

keseluruhan aktiva  di dalam menghasilkan laba. 

“Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (Inventory) ini berputar dalam suatu 

periode” Kasmir (2012: 180), rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran 

persediaan (Inventory Turnover). Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan 

merupakan rasio yang menunjukan berapa kali jumlah barang persediaan diganti 

dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini semakin buruk profitabilitas perusahaan, 

sebaliknya semakin besar rasio ini maka profitabilitas perusahaan semakin baik. 
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Menurut Kasmir (2012:157) Debt to Equty Ratio (DER) adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Bagi 

kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan 

semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di 

perusahaan. Semakin besar rasio DER, menunjukkan bahwa semakin besar biaya 

yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. 

Semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan biaya yang lebih besar 

yang dapat mengurangi profitabilitas, namun di sisi lain perusahaan besar memiliki 

skala dan keleluasaan ekonomis dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga 

akan lebih mudah memperoleh pinjaman yang dapat meningkatkan profitabilitas. 

Oleh karena itu ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai variabel untuk 

menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bibi (2017) di Pakistan, Khaled (2015) di Arab 

Saudi, Mahardhika (2016), Setiawan (2015) dan Ayani (2016) di Indonesia 

menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Anita (2013), dan Herman 

(2016) yang menyatakan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Herman (2016), Anita (2013), dan Kusuma (2016) menyatakan bahwa Total 

Asset Turn Over berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda 

dengan penelitian Setiawan (2015) bahwa Total Asset Turn Over tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) dan 



6 
 

Ayani (2016) menyatakan bahwa Inventory Turnover berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusuma (2016) yang menyatakan Inventory Turnover tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitablitas. 

Yuli  (2016) menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Mahardhika (2016), 

Ayani (2016) dan Kusuma (2016) yang menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Setiawan (2015) 

menyatakan bahwa Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Doğan (2013) di Turki, Khaled (2015) di Arab 

Saudi, dan Bibi (2017) di Pakistan, dan serta penelitian Kusuma (2016) di Indonesia 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayani (2016) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dari 

hasil penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

yang mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel dependennya. Berikut pada 

Tabel 1.1 akan disajikan research gap penelitian-penelitian terdahulu: 

Tabel 1.1 

Research Gap Penelitian Terdahulu 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Pengaruhnya Penelitian Terdahulu 

 

 

Current Ratio 

(CR) 

Positif 

signifikan 

 

 Mahardhika (2016) 
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Profitabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khaled (2015) 

 Bibi (2017) 

 Setiawan (2015) 
 

Negatif 

Signifikan 
 Ayani (2016) 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

 Anita (2013) 

 Supardi (2016) 

Total Asset 

Turnover (TATO) 

Positif 

signifikan 

 Supardi (2016) 

 Anita (2013) 

 Kusuma (2016) 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

 Setiawan (2015) 

Inventory Turnover 

(IT) 

Positif 

signifikan 

 Setiawan (2015) 

 Ayani (2016) 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 
 Kusuma (2016) 

Debt To Equity 

Ratio (DER) 

Positif 

signifikan 
 Yuli (2016) 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

 

 Setiawan (2015) 

Negatif 

Signifikan 

 Mahardhika (2016) 

 Ayani (2016) 

 Kusuma (2016) 

 

Size 

 

 

 

Positif 

signifikan 

 Doğan (2013) 

 Khaled (2015) 

 Bibi (2017) 

 Kusuma (2016) 

Negatif 

Signifikan 

 Ayani (2016) 

Sumber :Nazish Bibi dan Shehla Amjad (2017), Mesut Doğan (2013), Mohamed 

Khaled dan Hazem (2015), Elyas Setiawan (2015), Nur Anita dan Teguh Erawati 

(2013), Herman Supardi, dkk (2016), Sri Ayani, dkk (2016), Indah Kusuma, dkk 

(2016), Reni Yuli dan  Antung (2016), Mahardika dan Marbun (2016) 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016). 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-

variabel yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yaitu  Debt 

to Equity Ratio, Inventory Turnover, Total Assets Turnover Dan Firm Size sebagai 

variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. Perbedaannya, 

dalam penilitian ini peneliti menambahkan variabel independen lain, yaitu variabel  

Current Ratio.  

Current ratio merupakan suatu rasio modal kerja yang dapat mengukur 

seberapa likuidnya suatu perusahaan. Current ratio adalah salah rasio likuditas yang 

sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Penambahan variabel current ratio juga disebabkan 

karena adanya beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa current 

ratio berpengaruh terhadap profitabilitas, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Bibi (2017) di Pakistan, Khaled (2015) di Arab Saudi, Mahardhika 

(2016) dan Setiawan (2015) di Indonesia yang menunjukkan bahwa Current Ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Indah kusuma menggunkan indikator Return 

On Asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Namun, dalam penelitian 

ini indikator yang digunakan adalah Return On Equity (ROE). ROE merupakan suatu 

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

menggunakan modal perusahaan.Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan modalnya. 
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Analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) 

menggunakan regresi linier berganda, namun dalam penelitian ini analisis 

menggunakan model regresi data panel dengan Eviews, karena data yang digunakan 

gabungan dari data time series dan cross section. Sifat cross section data ditunjukkan 

oleh data yang terdiri lebih dari satu entitas (individu), sedangkan sifat time 

series ditunjukkan oleh setiap individu memiliki lebih dari satu pengamatan waktu 

(periode). Sebab itulah regresi data panel lebih cocok untuk digunakan karena terdiri 

dari beberapa perusahaan manufaktur dalam periode dari tahun 2014 sampai 2016. 

Kusuma (2016) melakukan penelitiannya pada perusahaan Real Estate  dan  

Property  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun dalam penelitian ini 

perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2016, mengingat kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan, maka dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan yang dapat dilihat dari labanya. Laba perusahaan 

yang harusnya meningkat, justru sebaliknya mengalami penurunan maka akan 

mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Industri manufaktur merupakan sektor 

yang dapat dikatakan dinamis, terbukti dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di 

BEI dan adanya beberapa perusahaan yang listed dan delisted dari BEI.  

Perusahaan manufaktur merupakan kelompok emiten yang terbesar 

dibandingkan kelompok industri lainnya. Berdasarkan Internasional Yearbook of 

Industrial Statistic 2016 yang diterbitkan oleh United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), Indonesia berhasil masuk 10 besar negara 

Industri manufaktur terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia mampu melampaui negara 

industri lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Kanada (SindoNews.com). Karna itulah 



10 
 

sektor industri manufaktur digunakan sebagai objek penelitian, dengan asumsi 

semakin besar objek yang diamati maka akan semakin akurat hasil kajian. 

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian terdahulu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Analisis Pengaruh Current 

Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt To Equity Ratio, dan Size 

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel terhadap Return On Equity (ROE) perusahaan. 

Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk 

kelangsungan usaha. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini sebagaimana 

latarbelakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

2. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

3. Apakah Inventory Turnover berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

4. Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

5. Apakah Size berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 
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6. Apakah Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt To 

Equity Ratio dan Size berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

variabel bebas (Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventoy Turnover, Debt to 

Equity Ratio, dan Size) terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas (ROE), 

sehingga dapat: 

1. Menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

2. Menganalisis pengaruh Total Asset Turnover terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Menganalisis pengaruh Inventory Turnover terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

4. Menganalisis pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

5. Menganalisis pengaruh Size terhadap Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

6. Menganalisis pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, 

Debt To Equity Ratio dan Size terhadap Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yakni segi teoritis dan segi 

praktis. 

1. Manfaat teoritis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan 

ekonomi khususnya tentang pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis; penelitian ini bermanfaat bagi investor dan pasar modal. Manfaat 

bagi investor yaitu sebagai bahan pertimbangan para investor maupun calon 

investor dalam memprediksi perubahan laba dimasa yang akan datang khususnya 

pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pasar modal dapat memberikan gambaran 

tentang kinerja keuangan dari segi struktur modal dan profitabilitas 

pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dapat 

memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan yang dapat 

digunakan untuk membantu pihak perusahaan dalam mengambil keputusan 

tentang struktur modal dan profitabilitas suatu perusahaan serta pihak-pihak lain 

yang membutuhkan analisis atas kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

2.1. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada sistematika penulisan berikut : 



13 
 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II      : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang telaah pustaka yang diawali dengan 

landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, teori dalam 

islam, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka 

pemikiran serta model penelitian. 

BAB III     : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampling, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional 

dan pengukuran variabel, model dan teknik analisis data.  

BAB IV     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, pengujian 

hipotesis secara parsial, simultan, dan koefisien determinasi yang 

disertai dengan penjelasan hasil penelitian. 

BAB V      : PENUTUP 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk 

peneliti selanjutnya. 


