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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal. 

Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

keuntungan perusahaan dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu 

dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya.  

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi 

perusahaan. Tujuan pengukuran laba ini yang lebih umum adalah mensyaratkan 

pengukuran laba untuk periode yang lebih pendek guna memberikan alat kendali 

dan dasar bagi keputusan pemegang saham, kreditor, investor dan manajemen 

secara berkesinambungan atau periodik. 

Menurut Sudana (2011), dalam Agustin (2016), tinggi rendahnya laba 

merupakan faktor penting bagi perusahaan. Besar kecilnya laba perusahaan dapat 

diketahui melalui analisa laporan keuangan perusahaan dengan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar laba 

yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-

sumber yang dimiliki perusahaan. 

Anthony (2005:237) dalam (Ismanto, 2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang berguna, karena laba 

memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang 

komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator
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Profitabilitas adalah mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualannya maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. Dengan dasar inilah penelitian ini 

menggunakan profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan. 

Menurut Kasmir (2012:196). Penggunaan rasio profitabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang 

ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah 

agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik 

penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.  

Salah satu unsur yang mempengaruhi profit perusahaan adalah biaya 

produksi. Biaya produksi merupakan biaya untuk mengolah bahan menjadi barang 

jadi. Biaya produksi industri terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah nilai uang dari bahan baku yang 

digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan baku mencakup bahan bahan yang 

akan di olah sebelum menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja adalah upah tenaga 

kerja dan gaji karyawan. Biaya overhead pabrik adalah setiap biaya yang secara 

tidak langsung melekat pada suatu produk, yaitu semua biaya selain biaya bahan 

langsung dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi 

lainnya seperti bahan penolong, listrik dan air untuk pabrik, biaya penyusutan 

aktiva pabrik, pemeliharaan dan perbaikan pabrik (Mulyadi, 2014:8) 
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Menekan biaya produksi merupakan suatu pengendalian biaya yang 

penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pemborosan, dengan harus tetap 

memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat mempertahankan pangsa pasar 

dalam jangka panjang. Kemampuan perusahaan dalam menetapkan biaya 

produksi akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh. Suatu perusahaan 

memproduksi barang dengan kualitas yang baik, harga relatif murah dibandingkan 

pesaing, dan tersebar ke berbagai tempat tetapi apabila calon pembeli tidak diberi 

tahu adanya produk tersebut, diingatkan atau dibujuk untuk membelinya, maka 

produk tersebut tidak akan bisa laku dan segala sesuatu yang dilakukan akan sia-

sia (Rustami.dkk, 2014) 

Perusahaan manufaktur tidak akan berjalan tanpa adanya sistem penjualan 

yang baik. Penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Ramalan 

penjualan yang tepat sangatlah diperlukan, agar perusahaan dapat mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan untuk proses produksi. Dengan menggunakan 

rasio pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat mengetahui trend penjualan dari 

produknya dari tahun ke tahun.  

Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai profitabilitas 

perusahaan dan merupakan indikator utama atas aktivitas perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun 

atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang 

strategis bagi perusahaan karena pertumbuhan penjualan ditandai dengan 

peningkatan market share yang akan berdampak pada peningkatan penjualan dari 
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perusahaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan (Pagano 

dan Schivardi, 2003) dalam (Lestianti, 2016) .  

Perusahaan perlu memperhatikan pertumbuhan penjualan dan pengeluaran 

yang dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung agar perusahaan dapat 

menghasilkan laba yang diinginkan demi keberlangsungan usahanya. Jika 

penjualan terlalu besar dari beban maka perusahaan akan memperoleh laba dan 

sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka 

perusahaan akan mengalami kerugian. Karena laporan keuangan digunakan oleh 

berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern untuk pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang, maka penjualan dan biaya perlu 

diperhatikan. 

Dengan adanya kaitan profitabilitas terhadap suatu perusahaan dan seiring 

dengan berjalannya waktu, modal kerja juga diperlukan untuk menilai 

profitabilitas perusahaan. Modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua 

fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. 

Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga 

diperoleh modal kerja netto yang layak dan menjamin tingkat profitabilitas 

perusahaan (Sawir, 2012:133).  

Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar atau modal kerja 

bisa dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aktiva lancar 

(Harahap, 2008:288). Menurut Brigham dan Houston (2010:131) modal kerja 

adalah suatu investasi perusahaan didalam aktiva jangka pendek seperti kas, 

sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang dan persediaan. Modal kerja yang 
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dikelola dengan baik oleh manajer perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Manajer perusahaan berperan dalam meningkatkan profitabilitas 

perusahaan di tengah persaingan yang ketat melalui pengelolaan modal kerja yang 

efektif dan efisien sehingga menghasilkan laba yang positif.  

Husnan (2002:98) dalam (Suwendra, 2016), mengemukakan bahwa 

semakin pendek  periode perputaran modal kerja, semakin cepat perputarannya 

sehingga perputaran modal kerja semakin tinggi dan perusahaan semakin efisien 

yang pada akhirnya profitabilitas semakin meningkat. Pengelolaan modal  kerja 

yang baik dapat dilihat dari efisiensi modal kerja. Pengukuran efisiensi modal 

kerja umumnya diukur dengan melihat  perputaran modal kerja. Perputaran modal 

kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai 

saat kembali menjadi kas. 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan 

berukuran kecil. Perusahaan besar mampu menghasilkan produk dengan harga per 

unit yang rendah karena berproduksi pada skala ekonomis. Disamping itu, 

menurut (Eljelly, 2004) dalam  (Setiawan, 2009), perusahaan besar dapat membeli 

bahan baku dalam jumlah besar dan memperoleh persyaratan kredit yang lunak 

dari pemasok dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar mendapat 

potongan harga (quantity discount) dari pemasok.  

Menurut Munawir (2007) dalam (Sinarwati, dkk. 2015) menyebutkan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar memiliki 

dorongan yang kuat untuk menyajikan tingkat profitabilitas yang tinggi 
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dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan 

yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor. 

Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar 

luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha 

tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang 

berhubungan dengan aset dapat diatasi (Nur Alizna, 2009) dalam (Febri, 2013), 

perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar, sehingga perusahaan 

mampu mengoptimalkan profitabilitas, dengan aset yang dimilikinya. Oleh sebab 

itu ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. 

Faktor leverage juga dapat mempengaruhi profitabilitas. Leverage 

merupakan nama lain dari rasio utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk 

utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Brigham dan Houston(2010:36) 

menyatakan bahwa leverage merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan laba. Penggunaan utang dalam bentuk investasi sebagai tambahan 

untuk mendanai aset perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, karena aset yang dimiliki 

perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Pinjaman dari pihak luar ini 

dapat diproxikan dengan debt equity ratio.  

Fenomena terkait profitabilitas terjadi pada salah satu perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor industri dasar dan 
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kimia dengan subsektor semen yaitu PT Holcim Indonesia Tbk atau dengan kode 

perusahaan (SMCB), perusahaan ini menjual produk unggulan seperti semen, 

holcim smooth fibre, dan beton. Perusahaan ini mencatat laba bersih sepanjang 

tahun 2014 turun 29,7%. Namun pada sisi penjualan mengalamin peningkatan 

8,6%, dari Rp9.686.262 untuk tahun 2013 menjadi Rp10.528.723 di tahun 2014. 

Peningkatan penjualan ini didorong meningkatnya penjualan produk semen 

sebesar 9,4% dari Rp8.005.078 pada 2013 menjadi Rp8.761.602 untuk tahun 

2014. Menurunnya laba bersih ini mengakibatkan margin laba bersih turun dari 

9,8% menjadi 6,3%. Penurunan laba disebabkan kenaikan biaya produksi pada 

tahun 2013 sebesar Rp6.330.938 hingga tahun 2014 sebesar Rp7.502.759. 

(Bareksa.com). 

Tabel 1.1 

Ringkasan kinerja Sektor Industri Dasar dan Kimia tahun 2014 

Kode 

Perusahaan 

Penjualan (%) Biaya 

Produksi (%) 

Laba Bersih 

(%) 

Margin Laba 

Bersih (%) 

SMCB 8.6 18.5 -29.7 -35.40 

IKAI 24.02 23.29 3.16 -16.82 

DPNS 1.10 -4.53 -78.27 -78.50 

TRST 23.35 27.55 -8.74 -26.01 

ALDO 23.67 29.06 -6.76 -24.61 

CPIN 13.59 21.95 -30.93 -39.19 

Sumber: Data annual report www.idx.co.id yang diolah 

 Penelitian terdahulu yang turut meneliti variabel yang ada dalam 

penelitian ini ialah (Agustin, dkk. 2015) Sejalan dengan (Hidayat, 2016) 

mendapatkan hasil bahwa Biaya Produksi berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas. Sedangkan hasi yang dikemukakan (Yulianti, 2017) biaya produksi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profit. 
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 Hasil penelitian terdahulu terkait variabel pertumbuhan penjualan dilakukan 

oleh (Lestianti, 2016) dan (Nugroho,2010) Pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dimana hasil tersebut tidak sejalan 

dengan hasil penelitian (Hartono, 2017) dimana pertumbuhan penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

 Hasil terdahulu terkait variabel modal kerja oleh  (Saputra, dkk. 2016) dan 

(Lestianti, 2016), dimana modal  kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Sedangkan (Suwendra, 2016) dan (Hartono, 2017) modal kerja 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Variabel ukuran perusahaan dan leverage  dari penelitian (Hartono, 2017) 

dan (Nugroho, 2010) bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas sejalan dengan (Lestianti, 2016) ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Lestianti (2016). 

Yang mana terdapat tiga perbedaan. Yang pertama, penelitian ini menambah dua 

variabel lain yaitu variabel biaya produksi dan leverage hingga penelitian ini 

menggunakan lima variabel. Kedua, penelitian ini meneliti pada periode berbeda 

yaitu tahun 2014-2016. Ketiga, penelitian ini menggunakan objek perusahaan 

manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia di BEI. 

 Alasan pengambilan objek pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang pertama, karna banyak mendapatkan perhatian dari 

pemerintah dalam usahanya mengurangi kesenjangan sosial, selain itu jumlah 
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perusahaan manufaktur cukup besar sehingga sampel dalam penelitian ini dapat 

terpenuhi. 

Kedua, kebanyakan peneliti telah berfokus pada keseluruhan perusahaan 

manufaktur sedangkan penelitian ini ingin memfokuskan pada satu sektor saja, 

yang mana sangat jarang dilakukan.   

Ketiga, sektor industri dasar dan kimia terdiri dari perusahaan yang 

menghasilkan bahan-bahan dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

seperti pupuk, pakan, inteksida, bahan kontruksi, hasil pengolahan kimiawi, 

semen, kapur, keramik & porselen, plastik, cat, dll. Sehingga produk yang 

dihasilkan adalah produk yang akan digunakan lagi untuk kegiatan produksi yang 

dapat merangsang produktifitas dan selalu dibutuhkan untuk menjadi barang jadi. 

Sehingga kondisi keuangan perusahaan sangat perlu diperhatikan agar tidak 

terhambatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan.  

Keempat, karena persaingan semua barang produk di sektor industri dasar 

dan kimia sangat ketat, hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil output yang 

dikeluarkan sangat beragam dan memiliki nilai inovasi tersendiri serta model 

pengendalian biaya yang berbeda untuk mencapai target profit. Berdasarkan teori 

dan research gap dari penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Biaya Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, 

Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3.  Apakah modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

5. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

6. Apakah biaya produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran 

perusahaan dan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

 



11 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Ada pun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

5. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya produksi, pertumbuhan 

penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan 

kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah 

sekaligus sebagai bahan perbandingan anatara hal-hal teoritis guna 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi akademisi dan peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam ilmu akuntansi manajemen dan pengembangan teori. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-

penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk mendewasakan 

wawasan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

wacana dalam memperoleh profit sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya mengenai profitabilitas pada masa yang akan datang.  

c. Bagi perusahaan dan investor, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan 

emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang. Bagi Investor, akan memberikan 

wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu 

diperhitungkan sebelum memilih perusahaan mana yang menghasilkan profit. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebagai pedoman agar lebih terarah, maka penulis membagi pembahasan 

ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung, landasan teori, 

penelitian terdahulu dengan mapping penelitian, model penelitian, 

pandangan menurut islam, serta pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan objek penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, defenisi operasional variabel dan teknik 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.  


