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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh size, solvabilitas, likuiditas
dan working capital turnover terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2015-2018. Populasi penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
terdiri dari 6 sub sektor. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling, sehingga diperoleh 25 sampel perusahaan manufaktur sektor industri
barang konsumsi selama periode penelitian 2015-2018. Hipotesis dalam
penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel size
memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan hubungan negatif,
variabel solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, variabel
likuiditas memiliki pengaruh dengan arah negatif tidak signifikan terhadap
profitabilitas, working capital turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas dengan hubungan negatif. Secara simultan variabel size,
solvabilitas, likuiditas dan working capital turnover berpengaruh positif dan
signifikan. Koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,136. Hal
ini menandakan bahwa kekuatan hubungan antara variabel dependen yaitu, size,
solvabilitas, likuiditas dan working capital turnover adalah sebesar 13,6%.
Sisanya sebesar 86,5% dijelaskan oleh variabel lain.
Kata kunci: Laporan Tahunan, Size, Solvabilitas, Likuiditas dan Working
Capital Turnover
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan dunia bisnis sekarang ini sangatlah pesat. Hal ini dapat
dilihat dari semakin banyaknya muncul perusahaan pesaing yang memiliki
keunggulan kompetitif yang baik. Banyaknya kompetitor-kompetitor bisnis yang
muncul mengakibatkan terjadinya dinamika bisnis yang berubah-ubah. Hal
tersebut dapat dilihat dari persaingan dalam dunia usaha pada masa sekarang yang
dirasakan sangat ketat, fenomena ini dapat dilihat dari kehadiran perusahaanperusahaan manufaktur, dagang maupun jasa yang semakin pesat saat ini.
Perkembangan pada persaingan yang ketat, menyebabkan keunggulan
kompetitif telah berkembang dan melibatkan pada pentingnya kinerja keuangan
perusahaan. Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil yang harus dicapai dari
serangkaian proses dengan mengorbankan semua sumber daya yang dimiliki
perusahaan. Perusahaaan dapat dikatakan sehat apabila perusahaan dapat bertahan
dalam keadaan ekonomi seperti apapun, yang terlihat dari kemampuannya dalam
memenuhi

kewajiban-kewajiban

financial

keuangan

serta

bisa

terus

melangsungkan kegiatan operasional dan mengembangkan usahanya.
Untuk mengukur kekuatan maupun kelemahan perusahaan terutama
dibidang keuangan maka dilakukanlah analisa laporan keuangan yang tentu saja
tidak hanya berguna bagi kepentingan perusahaan tetapi juga dapat digunakan
bagi pihak luar. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang
menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan informasi yang lebih

1

2

detail tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan
tersebut. Adapun kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal,
salah satunya adalah rasio profitabilitas perusahaan itu sendiri.
Profitabilitas memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas dapat
menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang
akan datang. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba merupakan suatu
ukuran dalam persentase yang dipakai untuk

menilai sejauh mana suatu

perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diinginkannya. Angka
profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak,
laba investasi, pendapatan per saham, dan penjualan. Nilai profitabilitas menjadi
ukuran bagi kesehatan perusahaan.
Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan para
investor atas investasi yang akan dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk
memperoleh laba dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya,
sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan investor menarik
dananya. Bagi perusahaan, profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas
efektivitas

pengelolaan

perusahaan.

Semakin

tinggi

profitabilitas

suatu

perusahaan, semakin terjamin pula kelangsungan hidup perusahaan tersebut.
Laporan keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi atau posisi
keuangan saat ini, yang lalu, dan hasil operasi perusahaan. Proses ini bertujuan
untuk menentukan estimasi terbaik yang mungkin serta prediksi konsisi yang akan
datang atas keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis fundamental berkaitan

3

dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan efesiensi perusahaan
mencapai sasarannya. Untuk menganalisa kinerja perusahaan dapat digunakan
rasio keuangan yang terbagi dalam, empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio
aktivitas, rasio solvabilitas dan profitabilitas.
Rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan
perusahaan. Dengan rasio keuangan memungkinkan investor menilai konsisi
keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini dan dimasa lalu serta berbagai
pedoman para investor mengenai kinerja lalu dan masa mendatang. Dengan
analisis tersebut, para investor mencoba memperkirakan harga saham dimasa
sekarang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang
mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan
faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.
Analisis

dan

interpestasi

dari

macam-macam

rasio

dengan

mengkombinasikan berbagai rasio tersebut dapat memberikan pemandangan
tentang kondisi keungan dan prestasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan dari
rasio-rasio tersebut menunjukkan hasil yang baik bisa dikatakan bahwa kinerja
perusahaan tersebut juga baik, dan sebaliknya apabila hasil perhitungan
menunjukkan hasil yang kurang baik maka kinerja perusahaan kerang baik pula.
Analisis rasio pada perkembangan mempunyai kendala dan keterbatasan dimana
setiap rasio dianalisis secara terpisah. Pengaruh gabungan beberapa rasio hanya
berdasarkan pertimbangan para analis keuangan.
Dengan menggunakan rasio tersebut kemudian dicoba diterapkan untuk
menganalisis laporan keuangan dalam bentuk diskriminan. Dengan adanya
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peristiwa tersebut banyak perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata
mengalami kesulitan keuangan perusahaan. Sebuah analisis tentang konsisi
kesehatan keuangan suatu perusahaan juga bermanfaat bagi para investor, apalagi
kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang telah go public dan kaitannya
dengan harga saham.
Salah satu perusahaan go public yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA)
tengah menghadapi sebuah permasalahan dimana perusahaan ini mengambil
langkah menghentikan bisnis beras pasca kasus hukum yang menimpa pada
pertengahan tahun 2017 lalu yang membuat kinerja perusahaan memburuk. Selain
pendapatan turun drastis, perusahaan makanan yang berdiri sejak 1992 itu harus
menderita kerugian. Performa perusahaan ini semakin menurun kondisi tersebut
terjadi sebagai dampak dari banyaknya masalah yang harus dihadapi AISA di
2018. Penyebab lain turunnya kinerja emiten tersebut adalah kisruh manajemen
yang terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 27 Juli
2018. Selain itu, satu per satu anak usaha AISA juga terkena Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). AISA juga melakukan restrukturisasi
utang, proses ini direncanakan dan jalankan sebagai upaya untuk menguatkan
keuangan perusahaan, baik dari sisi loan dan juga equity-nya. AISA juga
merencanakan aksi korporasi untuk menguatkan kondisi keuangan perusahaan.
(Kontan.co.id)
Permasalahan ini berkesinambungan dengan opini yang menyatakan
apabila hasil perhitungan dari rasio-rasio dari sebuah perusahaan menunjukkan
hasil yang baik bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga baik, dan
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sebaliknya apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang kurang baik maka
kinerja perusahaan kerang baik pula. Dengan berbagai permasalahn yang dihadapi
AISA pada kasus diatas dapat dipastikan bahwa investor akan berfikir berulang
kali untuk melirik AISA.
Pada tahun 2018 Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dalam riset yang
dipublikasikan pada Oktober 2018 menilai bahwa pertumbuhan industri barang
konsumsi yang ada di Indonesia mengalami perlambatan dalam beberapa tahun
terakhir. Beberapa faktor penyebab perlambatan yakni persaingan antar
perusahaan, pemulihan daya beli masyarakat yang melambat, serta pergeseran
pilihan konsumsi dari produk Fast Moving Consumer Good (FMCG) ke produk
non FMCG. Perlambatan tersebut tercermin dari kinerja beberapa emiten yang
melantai di BEI, seperti UNVR yang kinerja anjlok hingga 19,7 %, ICBP
sahamnya tergelincir 3,57% dan KLBF juga merosot 20,23%. Hasil survei Bank
Indonesia, menyatakan bahwa index penjualan riil menunjukkan kelesuan
pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, yang sejalan dengan perlambatan
FMCG. Sementara itu diawal tahun 2019 sektor barang konsumsi seret IHSG
turun 0,57% kelevel 6,501. Berdasarkan data BEI, hingga 12 April 2019 dalam 2
pekan awal April kinerja indeks sektor barang konsumsi berbalik negatif dari
semula positif perkuartal I/2019 sebesar 1,20 ytd menjadi -1,06 ytd. Dalam
sebulan saham INDF turun 10,80%, ICBP turun 12,14%, UNVR turun 2,20%,
HMSP turun 2.37%, GGRM turun 13,63%, MYOR turun 2,67%. Dibandingkan
dengan kinerja keuangan sektor ini sepanjang 2018 pada posisi positif.
(Katadata.co.id).
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Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya
mulai dari proses produksi yaitu dari pembelian bahan baku, proses pengolahan
bahan baku hingga menjadi barang jadi. Perusahaan industri manufaktur terbagi
lagi dalam tiga sektor yang masing-masing memberikan kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketiga sektor tersebut adalah industri barang
dan konsumsi, aneka industri, dan industri dasar dan kimia. Salah satu yang paling
menonjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018
adalah sektor industri barang dan konsumsi. Sektor ini memberikan kontribusi
sebesar 56% (Kompas.com, 2018). Dalam perusahaan manufaktur industri barang
konsumsi khususnya sub sektor makanan dan minuman yang merupakan
penopang perekonomian nasional ditengah ketidakpastian perekonomian dunia
karena sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan
ekonomi Indonesia (www.bps.go.id).
Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur memerlukan
perhatian yang lebih terhadap pengelolaan aset lancarnya agar lebih efisien. Hal
ini karena proporsi aset lancar perusahaan manufaktur biasanya lebih dari
setengah total aset. Untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan biasanya
perusahaan melakukan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan akan
menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan,
dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan
yang dimilikinya.
Fenomena yang terjadi dimana industri sub sektor makanan dan minuman
di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu andalan penopang pertumbuhan
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manufaktur dan ekonomi nasional pada tahun ini. Menurut Airlangga Hartarto
(Menteri Perindustrian), mengatakan peran sektor makanan dan minuman terlihat
dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto
industri non-minyak dan gas serta peningkatan realisasi investasi. Kementerian
Perindustrian mencatat sumbangan industri makanan dan minuman terhadap
produk domestik bruto industri nonmigas mencapai 34,95% pada triwulan ketiga
2017. Hasil itu menjadikan sektor makanan dan minuman menjadi kontributor
terbesar dibanding subsektor lain. Selain itu, pencapaian tersebut mengalami
kenaikan 4% dibanding periode yang sama pada 2016. Sedangkan kontribusinya
pada triwulan ketiga 2017 sebesar 6,21% atau naik 3,85% dibanding periode yang
sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan industri makanan dan minuman yang mengalami kenaikan
yang signifikan menunjukkan bahwa industri makanan minuman ini tidak hanya
memiliki prospek yang baik, tetapi ini juga menjadi indikasi bahwa persaingan
antar produk makanan dan minuman ini sangatlah ketat. Ini membuat para
produsen produk mamin dituntut untuk dapat mengembangkan dan menciptakan
suatu inovasi-inovasi baru yang dapat mempertahankan pasar yang sudah dimiliki
dan memenangkan persaingan.
Menurut Kemenperin, pertumbuhan industri makanan dan minuman pada
tahun 2012 melambat dari tahun sebelumnya dikarenakan siklus tahunan dan
faktor daya beli masyarakat yang melemah. Kemudian berlanjut hingga tahun
2013. Penyebabnya adalah pelaku industri harus menanggung tambahan beban
akibat kenaikan ongkos produksi seperti kenaikan upah buruh, tarif listrik, dan
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harga gas dalam waktu yang hampir bersamaan. Masalah pasokan bahan baku
impor juga sempat menghambat industri makanan dan minuman di awal tahun
2013. Kemudian tahun berikutnya, kinerja industri mulai mengalami peningkatan
dan turut memberi kontribusi pada produk domestik bruto hingga tahun-tahun
berikutnya.
Selain itu juga terjadinya fenomena dimana Indonesia tengah menghadapi
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar merupakan salah
satu instrumen yang dipakai baik oleh pemerintah maupun swasta untuk
mendukung berbagai aktivitas ekonomi di antaranya sumber pendanaan
khususnya dari pinjaman dan industri perdagangan. Dalam dunia usaha, pinjaman
merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk menunjang aktivitas ekonomi. Ketika kondisi rupiah mengalami pelemahan,
maka hal tersebut dapat berdampak meningkatkan jumlah utang yang harus
dilunasi, sebab mata uang dalam negeri yang jauh lebih rendah harganya
dibandingkan dengan dolar AS. Data Bank Indonesia (BI) per April 2018, tingkat
utang baik pemerintah dan swasta terus mengalami peningkatan dalam lima tahun
terakhir (www.bi.go.id).
Hasil survei Bank Indonesia (BI) mengatakan, pelemahan nilai tukar
Rupiah juga berdampak pada beban keuangan perusahaan. Banyak dari
perusahaan yang terpaksa memangkas margin keuntungannya. Direktur Eksekutif
Kepala Departemen Statistik BI menyatakan bahwa dunia usaha dilema pada
pilihan menaikan harga jual produknya atau merugi dari kenaikan kurs Dolar
Amerika Serikat. Dunia usaha yang terkena imbas pelemahan kurs, lebih kepada
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perusahaan berbasis impor. Sehingga, kebanyakan dari mereka memilih untuk
menurunkan margin keuntungannya. Meskipun demikian, BI memandang, masih
terdapat adanya perbaikan di kuartal II-2018. Hal itu dilihat dari peningkatan
penggunaan kapasitas produksi atau jasa yang naik. Beberapa sektor yang
menunjukkan perbaikan signifikan salah satunya sektor perdagangan yang
menunjang industri perhotelan dan restoran (www.bi.go.id).
Lebih lanjut lagi Bank Indonesia menyatakan depresiasi rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat yang terjadi sejak awal tahun hingga sekarang membuat
banyak perusahaan makanan dan minuman kelimpungan. Hal tersebut karena para
pelaku industri makanan dan minuman tersebut hanya memprediksi batas level
kurs rupiah terhadap dollar AS di angka Rp 13.600,00 hingga Rp 14.000,00 Tapi,
ternyata Rp 14.000,00 sudah terlewati. Pelemahan rupiah hingga Rp 14.400,00 per
dollar AS memaksa para pengusaha industri makanan dan minuman memutar otak
untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satunya, dengan menaikkan harga jual
(www.bi.go.id).
Selain untuk bertahan, strategi menaikkan harga jual tersebut juga
ditempuh guna menutupi hasil keuntungan dari penjualan atau margin. Upaya
lainnya yang hendak diambil oleh para pelaku industri makanan dan minuman
adalah dengan mengganti bahan baku, mengganti bahan kemasan, dan atau
mengubah harga jual. Dilema lainnya muncul apabila harga jual naik, yaitu
apakah pasar mampu membeli dan apakah daya beli mendukung, sehingga nanti
akan berimbas pada hasil penjualan (revenue) perusahaan. Meski demikian, belum
ada pelaku industri makanan dan minuman yang mengalami kebangkrutan akibat
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kondisi rupiah yang tidak stabil saat ini. Namun banyak industri makanan dan
minuman yang mengalami goncangan disisi keuangan khususnya dalam hal
keuntungan atau profitabilitas (www.cnbcindonesia.com, 2018). Bagi Indonesia,
salah satu yang terkena dampak dari krisis ekonomi global yaitu pada
pertumbuhan sektor manufaktur. Hal ini diindikasikan karena melambatnya
permintaan global yang memunculkan kekhawatiran adanya penyusutan jumlah
perusahaan manufaktur. Ekonom ASEAN di HSBC, melemahnya permintaan
domestik ataupun asing tampaknya melatarbelakangi keterpurukan kondisi
manufaktur di Indonesia.
Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan Maret 2018
dibuka dengan penguatan, sampai dengan berita ini diturunkan kenaikannya
mencapai 0,55%. Secara sektoral, semua indeks saham diperdagangkan menguat
kecuali sektor konsumsi yang melemah sebesar 0,13%. Pelemahan tersebut
nampak disebabkan oleh lemahnya penjualan ritel pada Januari silam. Dalam
survei penjualan ritel yang dirilis Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 9 Maret
2018, penjualan barang-barang ritel pada Januari turun 1,8% secara tahunan (yearon-year/YoY). Padahal, pada periode yang sama tahun 2017, pertumbuhannya
mencapai 6,3% YoY. Hal ini menandakan pelemahan daya beli masih terjadi
sampai tahun ini. Pelemahan penjualan paling besar terjadi pada komponen
makanan, minuman & tembakau (www.cnbcindonesia.com, 2018). Pada bulan
Januari, penjualannya hanya tumbuh sebesar 2% YoY, turun dari capaian Januari
2017 yang sebesar 7,3% YoY. Akibatnya, pelaku pasar melakukan aksi jual
terhadap saham-saham sektor barang konsumsi, utamanya yang bergerak dalam
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sektor makanan dan minuman, serta tembakau: PT Indofood CBP Sukses Makmur
Tbk (ICBP) turun 0,83%, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) turun
0,68%, dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun 2,2%. Bahkan, GGRM
merupakan saham dengan kontribusi negatif terbesar bagi IHSG sampai saat ini
(www.cnbcindonesia.com, 2018). Secara mikro, fenomena melemahnya nilai
tukar rupiah berdampak pada aktivitas perusahaan.
Dari beberapa pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja
perusahaan yang diwakili oleh salah satu diantaranya adalah profitabilitas dapat
mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang akan dilakukan.
Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dapat menarik investor untuk
menanamkan sahamnya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan
menyebabkan investor menarik dananya.
Rasio profitabilitas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi. Profitabilitas dapat dihitung dengan Gross Profit Margin, Operating
Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Assets (ROA) dan Return On Equity
(ROE). Namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada perhitungan
ROE.
Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk menilai rasio profitabilitas
(ROE), dimana analisis rasio tersebut memungkinkan manajer keuangan dan
pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan
menunjukkan sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Pemenuhan dana sebuah
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perusahaan dapat berasal dari sumber dana internal ataupun dari sumber dana
eksternal perusahaan. Sumber dana internal perusahaan merupakan sumber dana
yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti laba ditahan dan akumulasi
penyusutan sedangkan sumber dana eksternal perusahaan merupakan sumber dana
yang berasal dari luar perusahaan yaitu diperoleh dari pinjaman kreditur dan
investor. Sumber dana eksternal akan digunakan perusahaan sebagai pelengkap
apabila dana internal kurang mencukupi.
Kesempatan bertumbuh perusahaan salah satunya ditandainya dengan
tingginya tingkat kesempatan investasi yang tercermin dalam tingginya tingkat
profitabilitas perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas
suatu perusahaan adalah size atau ukuran perusahaan. Size dapat dilihat dari total
aset yang dimiliki oleh perusahaan, karena semakin besar total aset yang dimiliki
perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin
besar aset maka semakin besar modal yang ditanamkan.
Penggunaan dana eksternal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek maupun
kewajiban jangka panjang. Masalah yang dihadapi perusahaan untuk memenuhi
kewajiban financial jangka pendek atau yang segera harus dipenuhi dikenal
dengan istilah “likuiditas”. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai
kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka
pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.
Perusahaan harus memberikan perhatian lebih terhadap likuiditas dan mengelola
aktiva lancar yang dimiliki perusahaan agar seluruh kewajiban lancarnya yang
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segera jatuh tempo dapat dilunasi dengan baik. Likuiditas dapat dihitung dengan
Current Ratio, Cash Ratio dan Acid Test Ratio. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan rasio lancar (current ratio).
Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk
mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, oleh karena rasio
tersebut menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek
dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang
sama dengan jatuh tempo hutang (Brigham dan Houston, 2010). Semakin tinggi
current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek (Sartono (2011:114). Disisi lain, menurut Malkiel & Xu
(2004) yang menyatakan bahwa apabila jumlah aktiva lancar terlalu kecil maka
akan menimbulkan illikuid, sedangkan apabila jumlah aktiva lancar terlalu besar
akan berakibat timbulnya dana yang menganggur (iddle cash), semua ini
berpengaruh kepada jalannya operasi perusahaan.
Selain likuiditas, masalah solvabilitas perusahaan juga penting karena
semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang
dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya
apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai
risiko kerugian yang lebih kecil. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat
hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. Intinya dengan
analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan
dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Solvabilitas terdiri dari
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Debt to Equity Ratio dan Debt to Total Assets Ratio. Dalam penelitian penulis
menggunakan Debt to Total Assets Ratio (DTA).
Selanjutnya adalah likuiditas yang merupakan faktor yang harus
diperhatikan perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, maka
laba mempunyai peranan yang sangat dominan dalam perusahaan untuk
menentukan apakah perusahaan tersebut akan pailit atau dapat terus bertahan di
suatu industri. Salah satu cara agar kelangsungan hidup perusahaan dapat
dipertahankan adalah dengan melakukan pemantauan tingkat likuiditasnya.
Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, modal kerja juga termasuk
masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi perusahaan. Menurut
Keown et al. (2005:646) dalam Wirawan (2017) menyatakan bahwa, “Working
Capital is defined as a company’s total investment in current assets or assets that
a company expects to be converted into cash within a year or less”. Modal kerja
dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk kegiatan operasinya. Oleh karena itu,
perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga dapat
mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mendapatkan laba yang optimal. Indikator
adanya manajemen modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja.
Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja (working capital turnover),
perputaran piutang (receivable turnover), perputaran persediaan (inventory
turnover). Secara langsung, manajemen modal kerja yang baik akan
mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Manajemen modal kerja akan berusaha
untuk menekan bahkan berusaha menghilangkan resiko yang bersifat jangka
panjang seperti melakukan investasi secara berlebihan.
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Perusahaan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kelompok
industri manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode
2015-2018. Perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu
jenis perusahaan yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh dampak krisis
global, selain itu tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang yang dihasilkan
dalam industri tersebut sudah menjadi kebutuhan dan relatif tidak berubah, baik
kondisi perekonomian membaik maupun memburuk. Industri barang konsumsi
semakin lama semakin meningkat jumlahnya, karena barang konsumsi merupakan
salah satu kebutuhan primer manusia selain pakaian dan tempat tinggal, maka dari
itu perusahaan industri barang konsumsi merupakan peluang usaha yang
mempunyai prospek yang baik. Banyaknya perusahaan dalam industri barang
konsumsi, telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan
industri barang konsumsi. Karena itu perusahaan diharapkan memiliki
kemampuan yang kuat diberbagai bidang seperti bidang keuangan, pemasaran,
operasional, dan bidang sumber daya manusia.
Perkembangan perusahaan dalam industri perusahaan manufaktur sektor
industri consumer goods di Indonesia baik dalam jumlah maupun ukuran usaha
akan membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi.
Perusahaan dituntut untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerjanya
agar tetap bertahan dalam masa krisis dan persaingan. Berdasarkan uraian latar
belakang serta fakta-fakta dan fenomena pada industri barang konsumsi yang
telah dikemukakan sebelumnya, dan adanya penelitian-penelitian terdahulu
memberikan hasil-hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk
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melakukan sebuah penelitian dengan judul ”Pengaruh Size, Solvabilitas,
Likuiditas dan Working Capital Turnover terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2018”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
dapat menyimpulkan perumusan masalah yang ada adalah:
1. Apakah size berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2018?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2018?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2018?
4. Apakah working capital turnover berpengaruh terhadap profitabilitas pada
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 20152018?
5. Apakah size, solvabilitas, likuiditas dan working capital turnover secara
bersamaan

berpengaruh

terhadap

profitabilitas

pada

perusahaan

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah size berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah solvabilitas berpengaruh
terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi periode 2015-2018?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah likuiditas berpengaruh
terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi periode 2015-2018.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah working capital turnover
berpeu terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri
barang konsumsi periode 2015-2018.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah size, solvabilitas, likuiditas
dan working capital turnover secara bersamaan berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
periode 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini selain bermanfaat bagi peneliti, juga diharapkan
dapat bermanfaat terhadap perusahaan-perusahaan yang diteliti dan bagi
akademisi.
1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan
mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan
pengaruh size, solvabilitas, likuiditas dan working capital turnover
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terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi 2015-2018.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai tambahan masukan
untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis dengan
menggunakan atau menambah variabel agar hasil penelitian menjadi lebih
lengkap dan baik.
3. Bagi para praktisi dapat bermanfaat sebagai masukan untuk pengambilan
keputusan mengenai pengaruh size, solvabilitas, likuiditas dan working
capital turnover terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi periode 2015-2018.

E. Sistematika Penulisan
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORITIS
Pada bagian ini dijelaskan tentang dasar-dasar teori yang
melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,
dan perumusan hipotesis.

BAB III

: METODE PENELITIAN
Pada bagian ini dijelaskan tentang variabel penelitian, jenis dan
sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan
pembahasan hasil penelitian.
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BAB V

: PENUTUP
Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang
diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis
1.

Teori Keagenan
Teori keagenan merupakan salah satu teori yang mandasari
penelitian tentang pengungkapan sukarela. Teori ini menjelaskan
hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan
pihak lain bertindak sebagai prinsipal. Ekposisi teoritis secara mendetail
dari teori agensi pertama kali dinyatakan oleh Jansen dan Meckling
(1976) dalam Fitriani (2001) menyebutkan manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham sebagai “prinsipal”. Prinsipal
bertindak sebagai penyedia fasilitas dan dana untuk menjalankan
perusahaan. Sedangkan agen berkewajiban untuk mengelola dan
menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Pemegang saham yang
merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis
kepada manajer yang merupakan “agen” dari pemegang saham. Manajer
diwajibkan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada
pemegang saham atas usaha yang dijalankan. Sedangkan pemegang
saham memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan manajer
melalui laporan keuangan yang disampaikan.
Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu sematamata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan
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konflik kepentingan antara principal dan agent. Principal diasumsikan
hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi
mereka pada perusahaan sedangkan agent diasumsikan akan menerima
kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari
tambahan lain yang terlibat dalam hubungan.
Masalah keagenan (agency problem) adalah masalah yang berasal
dari konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham.
Walaupun tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan para
pemegang saham, kenyataannya masalah keagenan dapat terjadi pada
saat tujuan ini diimplementasikan. Masalah keagenan timbul akibat dari
pemisahan tugas antara pemegang manajemen perusahaan dengan
pemegang saham.
Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen
pada dasarnya bertindak memaksimalkan kepentingan sendiri. Tujuan
prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik
kepentingan. Manajer cenderung untuk memfokuskan pada proyek dan
investasi yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dari
pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek
yang menguntungkan dalam jangka panjang.
Teori

keagenan

menggunakan

insentif

manajemen

untuk

menjelaskan pengungkapan sukarela. Waston et al., (2002) dalam Alfaiz
(2013) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk
meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa
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mereka bertindak secara optimal karena mereka tahu bahwa pemegang
saham berusaha untuk mengendalikan perilaku mereka melalui kegiatan
perusahaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi biaya
agensi adalah dengan meningkatkan pengungkapan perusahaan. Adanya
dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan
sukarela didasarkan pada teori keagenan, yang dapat digunakan untuk
mengurangi asimetri informasi. Agen diharapkan dapat mengungkapkan
informasi secara luas, sehingga bisa mengurangi konflik.
Teori keagenan tumbuh di masyarakat kapitalis di Eropa dengan
kelangkaan kejujuran di dalam masyarakatnya, sehingga hubungan antara
agen dan prinsipal didasari oleh ketidakpercayaan. Keterbukaan
diperlukan antara prinsipal dan agensi, dengan keterbukaan akan
mengurangi prasangka. Prasangka ini yang akan menimbulkan etika yang
berdampak pada kecenderungan perilaku ketidakjujuran. Indonesia
sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang
menekankan nilai-nilai kejujuran, menggunakan teori keagenan dalam
politik, ekonomi dan berorganisasi. Salah satu kondisi masyarakat ideal
yang contohkan Islam adalah kondisi kota Madinah ketika dipimpin oleh
Rasullullah SAW. Hubungan keagenan antara pihak yang memiliki
sumber daya (prinsipal) dan pihak yang membutuhkan sumber daya
(agen) dilandasi nilai-nilai kejujuran. Islam sebagai agama yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dapat digunakan sebagai dasar
dari penerapan teori keagenan, sehingga hubungan antara agen dan
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prinsipal menjadi harmonis.
Perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Kejujuran
merupakan dasar dalam kehidupan di masyarakat. Kejujuran menyangkut
segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Seperti yang
terdapat dalam Al Qur`an surat At-Taubah ayat 119 berikut ini:

َّ ين آ َم ن ُىا ا ت َّق ُىا
َّ َّللا َ َو كُ ى ن ُىا َم َع ال
ين
َ ِ ص ا ِد ق
َ ي َ ا أ َي ُّ ه َ ا ال َّ ِذ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah,
dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar
(jujur)”
2.

Profitabilitas
Harmono
profitabilitas ini

(2011:110-111)

menyatakan

bahwa,

konsep

dalam teori keuangan sering digunakan sebagai

indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen.
Secara konsep dapat disimpulkan bahwa kinerja fundamental perusahaan
diproksikan

melalui

dimensi

profitabilitas

perusahaan

memiliki

hubungan kualitas terhadap nilai perusahaan melalui indikator harga
saham dan struktur modal perusahaan berkenaan dengan besarnya
komposisi utang perusahaan.
Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga dapat
berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan
perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya
sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta
pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin
mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan
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sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya.
Profitabilitas menurut Sartono (2010:122) adalah “kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan,
total aktiva maupun modal sendiri”. Profitabilitas seharusnya merupakan
faktor

yang

mendapat

perhatian

penting

karena

untuk

dapat

melangsungkan hidup suatu perusahaan, perusahaan itu harus berada
dalam

keadaan

yang

menguntungkan

(profitabel).

Profitabilitas

merupakan kemampuan suatu perusahaan atau suatu badan usaha dalam
menghasilkan laba pada suatu periode akuntansi. Dengan mengukur
tingkat profitabilitas pada suatu perusahaan, kita dapat mengetahui
tingkat efisiensi dan efektivitas aktiva operasional perusahaan tersebut
dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk
menghasilkan laba pada suatu periode akuntansi.
Dalam

penelitian

ini

profitabilitas

diproksikan

dengan

menggunakan return on equity (ROE), yang merupakan rasio untuk
mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini
menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio
ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat,
demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2017:199).
Adapun hadits yang berkaitan dengan laba adalah hadits riwayat
Bukhori dan Muslim yaitu:
“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan
menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya.
Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalanamalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan
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wajibnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa laba ialah bagian yang
berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai
dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Qur’an,
yaitu pertambahan (kelebihan) dari modal pokok. Hal ini berarti bahwa
laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga
dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau
ekspedisi dagang.
3. Size (Ukuran Perusahaan)
Ukuran dari sebuah perusahaan biasanya dilihat dari total aktiva
atau ekuitas yang dimiliki. Perusahaan yang besar memiliki total nilai
aktiva maupun ekuitas yang besar dan pemiliknya terdiri dari beberapa
atau banyak orang. Ukuran perusahaan juga dapat dilihat dari kemampuan
produksi, pemasaran dan luasnya pangsa pasar yang dimiliki perusahaan.
Ukuran perusahaan adalah banyaknya jumlah dan jenis kapasitas produksi
dan kemampuan yang dimiliki perusahaan atau banyaknya jumlah dan
jenis layanan yang dapat disediakan oleh perusahaan secara bersamaan
untuk pelanggannya.
Islam memerintahkan untuk menggunakan harta pada tempatnya
dan secara baik, serta tiak memboroskannya. Bahkan memerintahkan
untuk menjaga dan memeliharanya. Al Qur`an melarang pemberian harta
kepada pemiliknya sekalipun, apabila sang pemilik dinilai boros, atau
tidak pandai mengurus hartanya. Al Qur`an berpesan kepada mereka yang
diberi amanat memelihara harta seseorang:
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َّ س ف َه َ ا َء أ َ ْم َى ا ل َكُ ُم ال َّت ِي َج َع َل
َّللا ُ ل َكُ ْم ق ِ ي َ ا ًم ا
ُّ َو ََل ت ُ ْؤ ت ُىا ال
َو ا ْر ُس ق ُى ه ُ ْم ف ِ ي ه َا َو ا ْك سُى ه ُ ْم َو ق ُى ل ُىا ل َه ُ ْم ق َ ْى ًَل َم ْع ُز و ف ًا

Artinya : “Janganlah kamu memberi orang-orang yang lemah
kemampuan (dalam pengurusan harta) harta (mereka yang ada
di tangan kamu dan yang dijanjikan Allah untuk semua sebagai
sarana pokok kehidupan)” (QS. An-Nisa:5).
Karena harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati,
maka berulang-ulang Al- Qur`an dan hadits memperingatkan agar manusia
tidak tergiur oleh kegemerlapan uang, atau diperbudak olehnya sehingga
menjadikan seseorang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan
khalifah di bumi.
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cermin besar
kecilnya perusahaan yang dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca
akhir tahun yang diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset”.
Ukuran perusahaan dapat dicari dengan rumus: Size = Ln of Total Asset
4. Solvabilitas
Menurut Riyanto (2008:32), “Solvabilitas suatu perusahaan
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban
finansialnya apabila perusahaan sekiranya saat ini dilikuidasikan”.
Solvabilitas perusahaan dapat dihitung dengan beberapa indikator rasio
seperti debt ratio (debt to total asset ratio). Debt to equity ratio, time
interest earned ratio, dan fixed charge coverage ration. Dalam penelitian
ini penulis akan menggunakan debt to equity ratio (DER) untuk mengukur
solvabilitas perusahaan. Debt to Total Asset Ratio (DTA) merupakan rasio
yang membandingkan hutang perusahaan dengan total aset. Hasil
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perhitungan rasio solvabilitas harus dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya atau rata-rata industri yang sejenis untuk mengetahui
bagaimana perusahaan memanajemen pendanaannya.
Menurut Darsono (2005:54), “untuk menilai rasio ini faktor lain
yang perlu dipertimbangkan adalah stabilitas laba perusahaan. Pada
perusahaan yang memiliki catatan laba yang stabil, peningkatan dalam
hutang lebih bisa ditoleransi daripada perusahaan yang memiliki catatan
laba yang tidak stabil”.
DTA ini menggambarkan kemampuan perusahaan

dalam

memenuhi kewajiban dengan aset. Rasio DTA dapat dihitung dengan
rumus total hutang atau total aset.

Debt to Asset Ratio =

Total Hutang
Total Aset

5. Likuiditas
Menurut Riyanto (2008:25), “likuiditas adalah masalah yang
berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk
memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi”. Likuiditas
adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan
yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo.
“Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek” Kasmir
(2012:110). Menurut Fred Weston yang dikutip oleh Kasmir (2012:129)
menyebutkan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka
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pendek. Artinya apabila perusahaan akan mampu untuk memenuhi hutang
tersebut terutama hutang yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio
likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan suatu
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik
kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun
di dalam perushaan (likuiditas perusahaan). Rasio likuiditas juga
merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh
tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam
membiayai dan memenuhi kewajiban (hutang) pada saat ditagih.
Islam sangat memperhatikan masalah utang-piutang. Utang
(qardh) merupakan harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan
untuk ditagih kembali dengan nilai yang sepadan. Landasan syariah
transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat
ibnu majah dan ijma para ulama. Allah SWT mengajarkan kepada kita,
agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Hal ini terkandung
dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

َّ َُم ْن َذ ا ال َّ ِذ ي ي ُق ْ زِ ض
ُ ض ا ِع ف َ ه ُ ل َ ه ُ َو ل َ ه
ً َّللا َ ق َ ْز
َ ُ س ن ًا ف َي
َ ض ا َح
ٌ أ َ ْج ز َك زِ يم

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang
banyak”.
Dan dalam sebuah hadits dari sunnah Rasul, Ibnu Mas’ud
meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:
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“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya)
dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh” (HR Ibnu
Majah).
Ijma para ulama pun telah menyepakati bahwa qardh boleh
dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa
hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.
Sebagai parameter dari likuiditas, penulis menggunakan current
ratio (CR) dalam penelitian ini karena dalam praktiknya menurut Kasmir
(2012:135), “sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200%
(2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik
atau memuaskan bagi perusahaan”. Menurut Kasmir (2012:11), “Current
Ratio yang tinggi juga menunjukkan posisi para kreditor yang baik karena
ada kemungkinan yang lebih besar bahwa hutang perusahaan akan dibayar
pada waktunya”.
Rumus Current Ratio adalah :

Aset Lancar
Hutang Lancar

x 100%

6. Working Capital Turnover (Perputaran Modal Kerja)
Modal kerja merupakan masalah yang tiada akhir. Selama
perusahaan masih beroperasi, modal selalu diperlukan untuk membiayai
kegiatan perusahaan serta untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2009:131), “modal kerja adalah investasi
sebuah perusahaan pada aset-aset jangka pendek”. Selain itu, menurut
Sawir (2009:143), “besarnya modal kerja sebuah perusahaan berhubungan
dengan berbagai aktivitas operasional dan finansial perusahaan” (dalam
Wirawan, 2017).
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Wirawan (2017) mengatakan modal kerja harus selalu

dalam

keadaan berputar selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
Menurut Abdullah (2005:71), “manajemen tingkat penggunaan modal
kerja dapat diuji dengan menggunakan rasio perputaran modal kerja
(working capital turnover), yakni perbandingan antara penjualan dengan
jumlah keseluruhan aset lancar yang dimiliki perusahaan pada suatu
periode tertentu”. Jika volume penjualan naik, maka investasi persediaan
dan piutang meningkat. Hal ini berarti meningkatkan modal kerja. Rumus
untuk mencari working capital turnover (WCT) adalah sebagai berikut:
Working Capital Turnover (WCT) =

Penjualan
Aset Lancar – Hutang Lancar

Menurut Kasmir (2012:250) konsep modal kerja terbagi menjadi
tiga macam, yaitu:
1) Konsep Kuantitatif
Konsep ini menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aset
lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan
dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini
sering disebut dengan modal kerja kotor (gross working capital).
2) Konsep Kualitatif
Konsep kualitatif adalah konsep yang menitikberatkan pada
kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aset
lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih
atau net working capital.
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3) Konsep Fungsional
Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang
dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana
yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba
perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal
kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula
sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

working capital

turnover (WCT) sebagai parameter profitabilitas sebab working capital
turnover menunjukkan seberapa efektifnya pemanfaatan modal kerja
yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah ada
sebelumnya yaitu oleh Suci Wahyuliza dan Nola Dewita (2018) dengan tambahan
variabel lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya
antara lain pada objek penelitian dan periode waktu data yang digunakan. Untuk
mempermudah dalam membandingkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya maka hasil penelitian tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel
sebagai berikut.
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Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu
Nama
Peneliti
Suci
Wahyuliza
dan Nola
Dewita
(2018)

Judul
Penelitian
Pengaruh Likuiditas,
Solvabilitas Dan
Perputaran Modal Kerja
Terhadap Profitabilitas
Pada Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia

Variabel
Penelitian
Variabel
Independen:
Likuiditas
Solvabilitas
Perputaran
Modal Kerja
Variabel
Dependen:
Profitabilitas

T. Tefi
Andawina
(2013)

Pengaruh Rasio Likuiditas
dan Solvabilitas terhadap
Profitabilitas pada
Perusahaan Plastik dan
Kemasan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia

Ineu
Yuniawati
(2013)

Pengaruh Perputaran
Modal kerja, Likuiditas,
dan Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas pada
Perusahaan Makanan dan
Minuman yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia

Rotua Oshin
A Sagala
(2013)

Analisis Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Modal Kerja
dan Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas Perusahaan
Barang Konsumsi Yang
Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Livia
Angelica
Wirawan
(2017)

Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Solvabilitas,
Likuiditas dan Perputaran
Modal Kerja Terhadap
Profitabilitas Pada
Perusahaan Industri Dasar
Dan Kimia Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2013-2015

Variabel
Independen:
Likuiditas
Solvabilitas
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
Variabel
Independen:
Perputaran
Modal Kerja
Likuiditas
Solvabilitas
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan
Modal kerja
Solvabilitas
Variabel
Dependen:
Profitabilitas
Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan
Solvabilitas
Likuiditas
Perputaran
Modal Kerja

Kesimpulan
Likuiditas berpengaruh
negatif signifikan
terhadap profitabilitas
Solvabilitas tidak
berpengaruh terhadap
profitabilitas, dan
Perputaran modal kerja
berpengaruh positif
signifikan terhadap
profitabilitas
Secara
simultan
Current Ratio, Debt to
Asset
Ratio
berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas
(ROE)
Secara simultan
efisiensi modal kerja,
likuiditas (Current
Ratio) dan solvabilitas
(debt to equity ratio)
berpengaruh signifikan
terhadap
profitabilitas/ROI
Secara parsial maupun
simultan, variabel
ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
profitabilitas.

Secara parsial ukuran
perusahaan,
solvabilitas, perputaran
modal kerja
berpengaruh terhadap
profitabilitas
perusahaan. Sedangkan
variabel likuiditas
secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
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Nama
Peneliti

Judul
Penelitian

Eka Outri
Septia Rini,
M. Agus
Salim dan M.
Khoirul ABS
(2017)

Pengaruh Solvabilitas,
Likuiditas dan Ukuran
Perusahaan (Studi Kasus
Perusahaan Consumer
Goods Yang Terdaftar Di
BEI Tahun 2011-2015)

Anis Fadhilah
(2018)

Pengaruh Likuiditas dan
Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas Perusahaan
Pada Sub Sektor Makanan
Dan Minuman Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Insonesia Periode 20132016

Indah Ayu
Felany dan
Saparila
Worokinasih
(2018)

Pengaruh Perputaran
Modal Kerja, Leverage
dan Likuiditas Terhadap
Profitabilitas

Variabel
Penelitian
Variabel
Dependen:
Profitabilitas

Kesimpulan

profitabilitas
perusahaan.
Secara simultan ukuran
perusahaan,
solvabilitas, likuiditas
dan perputaran modal
kerja berpengaruh
signifikan terhadap
profitabilitas
perusahaan.
Secara parsial
Variabel
solvabilitas dan ukuran
Independen:
Solvabilitas,
perusahaan
Likuiditas
berpengaruh negatif
Ukuran
dan signifikan terhadap
Perusahaan
profitabilitas
perusahaan. Sedanglan
likuiditas secara parsial
Variabel
berpengaruh negatif
Dependen:
Profitabilitas
tidak signifikan
terhadap profitabilitas
perusahaan. Secara
simultan solvabilitas,
likuiditas dan ukuran
perusahaan
berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas
perusahaan
Secara parsial likuiditas
Variabel
dan solvabilitas
Independen:
Likuiditas
berpengaruh signifikan
Solvabilitas
terhadap profitabilitas
perusahaan. Secara
simultan likuiditas dan
Variabel
solvabilitas
Dependen:
Profitabilitas
berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas
perusahaan.
Simultan perputaran
Variabel
modal kerja, leverage,
Independen:
Perputaran
likuiditas berpengaruh
Modal
Kerja secara signifikan
Leverage
terhadap return on
Likuiditas
assets dan return on
equity. Perputaran
modal kerja, DER dan
Variabel
CR berpengaruh secara
Dependen:
Profitabilitas
signifikan terhadap
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Nama
Peneliti

Theresia
Jacqueline
Audelia dan
Sufiyati
(2019)

Judul
Penelitian

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Profitabilitas Perusahaan
Manufaktur Sektor
Industri Barang Konsumsi

Variabel
Penelitian

Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan
Likuiditas
Solvabilitas
Perputaran
modal kerja
Periode
penangguhan
utang terhadap
Variabel
Dependen:
profitabilitas

Kesimpulan
return on assets.
Sedangkan DR tidak
berpengaruh secara
signifikan return on
assets. Secara parsial
variabel WCT, DR,
DER dan CR
berpengarih signifikan
terhadap return on
equity.
Ukuran perusahaan,
Likuiditas dan Periode
penangguhan utang
memberikan pengaruh
positif dan tidak
signifikan terhadap
profitabilitas.
Solvabilitas
memberikan pengaruh
negatif dan tidak
signifikan terhadap
profitabilitas.
Perputaran modal kerja
menunjukkan bahwa
struktur aset
berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap
profitabilitas.

Sumber: Data olahan, 2019
C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
1.

Kerangka Konseptual
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan
suatu kerangka konseptual teoritis yang menyatakan bahwa size,
solvabilitas, likuiditas dan working capital turnover merupakan faktor
yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang di dalam penelitian
ini diukur dengan rasio return on equity (ROE). Skema kerangka
konseptualnya adalah sebagai berikut:
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Gambar II.1
Kerangka Penelitian
Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

Size (TA)
(X1)
H1
Solvabilitas (DTA)
(X2)

H2

Likuiditas (CR)
(X3)

H3

Profitabilitas
(ROE)

H4
Working Capital
Turnover (WCT)
(X4)

H5
Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu size,
solvabilitas,

likuiditas

dan

working

capital

turnover.

Variabel

dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan rasio ROE.
Semakin tinggi size maka semakin besar ROE, yang berarti laba yang
diperoleh perusahaan semakin besar. Laba yang besar akan menyebabkan
ROE semakin tinggi. Semakin besar modal maka semakin kecil ROE
karena modal yang digunakan untuk meningkatkan modal bukan untuk
laba. DER yang tinggi berdampak buruk pada kinerja suatu perusahaan
karena hal itu berarti tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban
bunga semakin besar yang berarti mengurangi keuntungan. Tingkat DER
yang rendah akan meningkatkan kinerja perusahaan karena menyebabkan
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tingkat pengembalian yang lebih tinggi.
Tingkat Current Ratio yang tinggi juga menunjukkan posisi para
kreditor yang baik karena ada kemungkinan yang lebih besar bahwa
hutang perusahaan akan dibayar pada waktunya.
Suatu perusahaan menunjukkan besar kecilnya aset yang dimiliki
suatu perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya dinilai dari total aset yang
dimilikinya. Kusuma (2005:84) menyebutkan bahwa menurut teori
Critical, profitabilitas perusahaan akan meningkat seiring meningkatnya
skala ukuran perusahaan, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran
perusahaan akhirnya akan menurunkan laba perusahaan.
Menurut Riyanto (2008:32), “solvabilitas perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya
apabila perusahaan sekiranya saat ini dilikuidasikan”. Solvabilitas
perusahaan dapat dihitung dengan beberapa indikator rasio, namun yang
digunakan penulis dalam penelitian ini hanya debt to aset ratio (DTA).
Debt to Aset Ratio (DTA) merupakan rasio yang membandingkan hutang
perusahaan dengan total aset.
Menurut Kasmir (2012:110), rasio likuiditas adalah rasio yang
menggambarkan

kemampuan

suatu

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban jangka pendeknya. Beberapa ukuran yang digunakan untuk
mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu current ratio (Rasio
Lancar), quick ratio (Rasio Cepat) dan cash ratio (Rasio Kas). Rasio
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah current ratio (Rasio

37

Lancar) karena rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum
digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka
pendek suatu perusahaan.

Menurut Khasmir (2012:132), Rasio lancar

adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat
ditagih untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.
Rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total
aktiva lancar dengan total hutang lancar.
Peneliti menggunakan rasio lancar dalam penelitian ini karena
dalam praktiknya, sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar
200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup
baik atau memuaskan bagi perusahaan (Kasmir, 2012:135). Hal ini sesuai
dengan penelitian Ineu Yuniawati (2013) dan penelitian T. Tefi Andawina
(2013) yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas dengan parameter
rasio lancar berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Modal kerja
adalah masalah yang tiada akhir karena selama perusahaan masih
beroperasi, modal selalu diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan
serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Munawir
(2004:75), “modal kerja sangat menentukan tingkat profitabilitas dalam
hal ini ROE. Modal kerja akan menciptakan penjualan dan hasil penjualan
akan tercipta laba dan dari laba yang diperoleh itu dapat menciptakan
efisiensi perusahaan melalui besarnya tingkat profitabilitas”. Menurut
Abdullah (2005:71), “manajemen tingkat penggunaan modal kerja dapat
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diuji dengan menggunakan rasio perputaran modal kerja (working capital
turnover),

yakni

perbandingan

antara

penjualan

dengan

jumlah

keseluruhan aset lancar yang dimiliki perusahaan pada suatu periode
tertentu”.
2.

Hipotesis Penelitian
Hypo yang artinya di bawah, lemah, atau kurang, sedangkan thesis
artinya proporsi atau pernyataan suatu kebenaran yang disajikan sebagai
bukti (Silaen, 2013:58). Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban
sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian
(Yusuf, 2014:130).
1. Pengaruh Size terhadap Profitabilitas
Ukuran atau size dari sebuah perusahaan dapat juga dilihat
dari beberapa hal, seperti struktur organisasi, jumlah karyawan, aset
perusahaan, dan jumlah saham yang beredar. Menurut teori critical,
semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan
meningkat, karena dengan adanya sumber daya yang besar, maka
perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aktiva lancar
maupun aktiva tetap dan juga memenuhi permintaan produk.
Ha1 : Size berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
Ho1 : Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Profitabilitas
Rasio Solvabilitas, bertujuan untuk mengukur sejauh mana
kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dana pinjaman,
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kelipatan keuntungan dalam menutup beban bunga (time interest
earned), kemampuan keuntungan dalam menutup beban tetap (fixed
charge coverage). Penggunaan hutang sebagai alternatif pendanaan
bagi perusahaan dapat juga membantu meningkatkan kinerja
perusahaan sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang di
inginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa leverage

memiliki

pengaruh baik terhadap profitabilitas karena jumlah laba yang
dihasilkan oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan jumlah beban
tetap (biaya bunga) dalam hal ini adalah pendapatan sebelum dikurangi
oleh bunga dan pajak sehingga mampu menghasilkan keuntungan
bersih yang di inginkan oleh perusahaan.
Ha2 : Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas
Ho2 : Solvabilitas berpengaruh terhadap Profitabilitas
3. Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan
pendanaan operasional perusahaan serta pelunasan kewajiban jangka
pendeknya. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan
jangka pendek yang kuat apabila mampu memenuhi tagihan dari
kreditur jangka pendek tepat pada waktunya, mampu memelihara
modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasi perusahaan yang
normal, mampu membayar bunga hutang jangka pendek dan dividen,
dan mampu memelihara kredit rating yang menguntungkan.
Ha3

: Likuiditas

berpengaruh

negatif

signifikan

terhadap
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Profitabilitas
Ho3

: Likuiditas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap
Profitabilitas

4. Pengaruh Working Capital Turnover terhadap Profitabilitas
Manajemen tingkat penggunaan modal kerja dapat diuji dengan
menggunakan rasio perputaran modal kerja (working capital turnover),
yakni perbandingan antara penjualan dengan jumlah keseluruhan aset
lancar yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu”. Jika
volume penjualan naik, maka investasi persediaan dan piutang
meningkat. Hal ini berarti meningkatkan modal kerja.
Ha4 : working capital turnover berpengaruh positif signifikan
terhadap Profitabilitas
Ho4 : working capital turnover tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap Profitabilitas
5. Pengaruh

Size, Solvabilitas, Likuiditas dan Working Capital

Turnover terhadap Profitabilitas.
Secara simultan menunjukan hasil bahwa variabel size, likuiditas,
solvabilitas dan working capital turnover

berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas. Hal ini dapat diartikan bahwa jika size,
likuiditas, solvabilitas dan working capital turnover bersama-sama
mengalami peningkatan maka akan berdampak pada peningkatan
profitabilitas perusahaan. Sebaliknya jika variabel size, likuiditas,
solvabilitas dan working capital turnover bersama-sama mengalami
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penurunan maka profitabilitas yang diinginkan perusahaan akan
menurun.
Ha5 :

size, likuiditas, solvabilitas dan working capital turnover
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Ho5 :

size, likuiditas, solvabilitas dan working capital turnover
tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis
penelitian asosiatif kausal, yaitu “identification of cause-and-effect relationship
studies” (Zikmund, 1991:34). Dengan kata lain, desain kausal berguna untuk
mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk
menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Dalam
penelitian ini akan diuji pengaruh size (TA), solvabilitas (DTA), likuiditas (CR)
dan working capital turnover (WCT) terhadap profitabilitas (RO E).

B. Sumber Data
Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder.
“Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul
data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data” (Erlina, 2008:24).
Data yang diperoleh meliputi laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi periode 2015-2018. Data untuk penelitian ini didapatkan
dari situs www.idx.co.id sesuai dengan periode pengamatan.

C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data
dokumen-dokumen

yang

diperlukan.

Dokumen-dokumen

dan

dan

data-data

merupakan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor
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industri barang konsumsi yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu
www.idx.co.id.

D. Variabel Penelitian
Penelitin ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu:
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain.
Variabel ini hanya ada dalam hubungan antar variabel yang bersifat
kausalitas. Variabel bebas atau variabel X dalam penelitian ini adalah size
sebagai X1, solvabilitas sebagai X2, likuiditas sebagai X3, dan working
capital turnover sebagai X4.
1) Size
Size atau ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset
perusahaan menggambarkan kekayaan perusahaan.
TA = Ln Total Aset
2) Solvabilitas
DTA ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban dengan aset. Rasio DTA dapat dihitung dengan rumus total
hutang dibagi dengan total aset.

Debt to Equity Ratio =

Total Hutang
Total Aset

3) Likuiditas
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dalam penelitian
ini dihitung dengan menggunakan rasio lancar (current ratio) yaitu dengan
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membandingkan aktiva lancar dan hutang lancar.
Current Ratio =

Aktiva Lancar
Hutang Lancar

4) Working Capital Turnover
Rasio perputaran modal kerja (working capital turnover) ialah
perbandingan antara penjualan dengan jumlah keseluruhan aset lancar
yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Jika volume
penjualan naik, maka investasi persediaan dan piutang meningkat. Hal ini
berarti meningkatkan modal kerja.

WCT =

Penjualan
Aset Lancar – Hutang Lancar

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
Dalam penelitian ini, profitabilitas pada laporan tahunan perusahaan
manufaktur sebagai variabel terikat atau variabel Y. Profitabilitas dalam
penelitian ini diproksikan dengan menggunakan return on equity (ROE),
yang merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
modal sendiri.

Variabel
Penelitian
Size

Solvabilitas

Tabel III.1
Definisi Operasional Variabel
Definisi Operasional
Pengukuran/
Indikator
Variabel
Rumus
Ukuran perusahaan
Total Aset Ln Total Aset
menunjukkan besar
kecilnya perusahaan
dan struktur
kepemilikan yang lebih
luas
Solvabilitas Leverage
DTA
Total Hutang
Total Aset

Skala

Referensi

Rasio

Eka Putri
Septia Rini,
dkk
(2017)

Rasio

Anis

45

Variabel
Penelitian

Definisi Operasional
Variabel
atau adalah kemampuan
perusahaan untuk
memenuhi seluruh
kewajibannya apabila
perusahaan saat itu
dilikuidasi.
Likuiditas Kemampuan
perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan
kas jangka pendeknya
tanpa harus melikuidasi
aset jangka panjang
atau menghentikan
operasinya
Working
Rasio perputaran modal
Capital
kerja (working capital
Turnover
turnover) ialah
perbandingan antara
penjualan dengan
jumlah keseluruhan aset
lancar yang dimiliki
perusahaan pada suatu
periode tertentu.
Profitabilitas Profitabilitas
merupakan salah satu
pengukuran bagi kinerja
suatu perusahaan.
Profitabilitas suatu
perusahaan
menunjukkan
kemampuan suatu
perusahaan dalam
menghasilkan laba
selama periode tertentu
pada tingkat penjualan,
asset dan modal saham
tertentu
Sumber : Data Olahan, 2019

Indikator

Pengukuran/
Rumus

Skala

Referensi
Fadhilah
(2018)

Current
Ratio

WCT

ROE

Rasio

Indah Ayu
Felany dan
Saparila
Worokinasih
(2018)

Rasio

Indah Ayu
Felany dan
Saparila
Worokinasih
(2018)

Rasio

T. Tefi
Andawina
(2013)

Aktiva Lancar
Hutang Lancar

Penjualan :
Aset Lancar
– Hutang
Lancar

Laba Bersih
Total Ekuitas
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E. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang,
benda-benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan
seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi, 2008:7). Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi periode 2015-2018 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Menurut Sumarni (2006:70), sampel adalah bagian populasi yang
digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Metode pengambilan
sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel
berdasarkan suatu kriteria tertentu.
Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai
berikut:
1. Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) yang selama tahun 2015-2018.
2. Perusahaan memperoleh laba selama tahun 2015-2018.
3. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan selama 2015-2018 secara
berturut-turut.
Tabel III.2
Daftar Populasi Penelitian Berdasarkan Sub Sektor
1. Sub Sektor Makanan dan Minuman
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kode
Saham
AISA
ALTO
CAMP
CEKA
CLEO

Nama Emiten

Tanggal IPO

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Tri Banyan Tirta Tbk
Campina Ice Cream Industry Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Sariguna Primatirta Tbk

11-Jun-1997
10-Jul-2012
19-Des-2017
09-Jul-1996
05-Mei-2017
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No
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kode
Saham
DLTA
ICBP
INDF
HOKI
MLBI
MYOR
PSDN
ROTI
SKBM
SKLT
STTP
ULTJ

Nama Emiten

Tanggal IPO

Delta Djakarta Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Buyung Poetra Sembada Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Mayora Indah Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk
Sekar Bumi Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Ultra Jaya Milk Industry and Trading
Company Tbk

12-Feb-1984
07-Okt-2010
14-Jul-1994
22-Jun-2017
17-Jan-1994
04-Jul-1990
18-Okt-1994
28-Jun-2010
05-Jan-1993
08-Sep-1993
16-Des-1996
02-Jul-1990

Nama Emiten

Tanggal IPO

Gudang Garam Tbk
H.M. Sampoerna Tbk
Bentoel Internasional Investama Tbk
Wismilak Inti Makmur Tbk

27-Agust-1990
15-Agust-1990
05-Mar-1990
18-Des-2012

2. Sub Sektor Rokok
No
1.
2.
3.
4.

Kode
Saham
GGRM
HMSP
RMBA
WIIM

3. Sub Sektor Farmasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kode
Saham
DVLA
INAF
KAEF
KLBF
MDKI
MERK
PYFA
SCPI
SIDO

10.

TSPC

No

Nama Emiten

Tanggal IPO

Darya Varia Laboratoria Tbk
Indofarma Tbk
Kimia Farma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Emdeki Utama Tbk
Merck Indonesia Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk
Industri Jamu dan Farmasi Sido
Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk

11-Nop-1994
17-Apr-2001
04-Jul-2001
30-Jul-1991
29-Mar-1983
23-Jul-1981
16-Okt-2001
08-Jun-1990
18-Des-2013
17-Jun-1994
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4. Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga
Kode
Saham
ADES
KINO
MBTO
MRAT
TCID
UNVR

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Emiten

Tanggal IPO

Akasha Wira International Tbk
Kino Indonesia Tbk
Martina Berto Tbk
Mustika Ratu Tbk
Mandom Indonesia Tbk
Unilever Indonesia Tbk

13-Jun-1994
11-Des-2015
13-Jan-2011
27-Jul-1995
23-Sep-1993
11-Jan-1982

5. Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga
Kode
Saham
CINT
KICI
LMPI
WOOD

No
1.
2.
3.
4.

Nama Emiten

Tanggal IPO

Chitose International Tbk
Kedaung Indah Can Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
Integra Indocabinet Tbk

27-Jun-2014
28-Okt-1993
17-Okt-1994
21-Jun-2017

Nama Emiten

Tanggal IPO

Hartadinata Abadi Tbk
Panca Budi Idaman Tbk

21-Jun-2017
13-Des-2017

6. Sub Sektor Lainnya
Kode
Saham
1.
HRTA
2.
PBID
Sumber : Sahamok.com
No

Dari 43 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi diatas
terdapat 25 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel perusahaan
penelitian yang dapat dijadikan sampel penelitian, dikarenakan perusahaan tidak
memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian, dengan rincian sebagai
berikut :
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Tabel III.3
Penentuan Sampel Penelitian
No
1.

Keterangan
Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang selama tahun
2015-2018
2. Perusahaan tidak memperoleh laba (rugi) selama tahun 20152018
3. Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan selama
2015-2018 secara berturut-turut
Total Sampel
Sumber: Data Olahan, 2019

Jumlah
43

(8)
(10)
25

Pada tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 8 perusahaan yang laba
bersihnya bernilai negatif atau tidak memperoleh laba (rugi) selama tahun 20152018 dan sebanyak 10 perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan selama
2015-2018 secara berturut-turut di situs resmi Bursa Efek Indonesia (idx).
Sehingga total observasi pada penelitian ini berjumlah 100

(25 x 4 tahun

penelitian).

F. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
analisis statistik yang menggunakan software statistik SPSS. Metode dan teknik
analisis dalam penelitian ini didahului dengan melakukan pengujian asumsi klasik
kemudian diakhiri dengan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang
dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas
dan uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis, dilakukan analisis uji t dan uji F.
1. Analisis Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif.
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan
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atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel
atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat
kesimpulan yang berlaku umum. Pada statistik deskriptif ini, akan
dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun
distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diangram lingkaran,
pietogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean dan variasi
kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Statistik deskriptif
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata
(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range,
kurtosis dan skewness (kemencengan) (Ghozali, 2016:19).
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur kelayakan data
sebelum dilakukan analisis hipotesis untuk mengetahui beberapa
penyimpangan pada data yang digunakan dalam penelitian. Apabila
sebelum dilakukan analisis data tidak lolos uji ini, maka hasil analisis
hipotesis akan bias.
a. Uji Normalitas data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel
dependen dan variabel independen yang terdapat pada model regresi
memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang
terdistribusi normal. Jika data yang dihasilkan tidak terdistribusi
dengan normal, maka tes statistis yang dilakukan tidak valid (Ghozali,
2016:154).
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b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka
variable-variabel ini tidak orthogonal yaitu variabel independen yang
nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji
multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)
Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2016:103).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel
pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian
variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka
disebut dengan hemokedastisitas. Metode analisis grafik dilakukan
dengan

mengamati

scatterplot

dimana

sumbu

horizontal

menggambarkan nilai predicted standartdized sedangkan sumbu
vertical menggambarkan nilai residual studentized. Jika scatterplot
membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah
heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika
scatterplot menyebar acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya
masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk
(Suliyanto, 2011:95).
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d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel
pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi
dengan variabel pengganggu lainnya. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2016).
3. Analisis Data Panel
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan
kemudian dianalisis dengan uji analisis data panel menggunakan statistic
deskriptif, penaksiran model data panel, uji asumsi klasik dan uji
signifikansi.
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Dimana :
Y
a
b
X1
X2
X3
X4
e

: Profitabilitas
: Nilai konstanta
: Nilai koefisien regresi
: Size (TA)
: Solvabilitas (DTA)
: Likuiditas (CR)
: Working Capital Turnover (WCT)
: Standar error

4. Pengujian Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai
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R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen (Ghozali, 2016:95).
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen yaitu Size, Solvabilitas, Likuiditas
dan Working Capital Turnover mempengaruhi variabel Profitabilitas.
c. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)
Uji Statistik F ini bertujuan untuk menguji apakah semua
variabel independen yaitu Size, Solvabilitas, Likuiditas dan Working
Capital Turnover yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen
yaitu Profitabilitas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti

pengaruh Size,

Solvabilitas, Likuiditas dan Working Capital Turnover terhadap Profitabilitas
pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 20152018. Sampel penelitian dalam satu periode adalah 25 perusahaan, dengan tahun
penelitian 2015 sampai 2018, maka pengamatan yang dilakukan pada penelitian
adalah ada sebanyak 100. Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Secara parsial variabel size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 20152018 dengan arah hubungan negatif.
2. Secara

parsial

variabel

solvabilitas

tidak

berpengaruh

terhadap

profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
periode 2015-2018.
3. Secara parsial variabel likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 20152018 dengan arah hubungan negatif.
4. Secara parsial variabel perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
periode 2015-2018 dengan arah hubungan negatif.
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5. Secara simultan variabel Size, Solvabilitas, Likuiditas dan Working
Capital Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 20152018. Hal ini disebabkan nilai Fhitung sebesar 3,744 dan Ftabel 2,47. Hasil ini
menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,007 <  = 0,05 dan nilai Fhitung
sebesar 3,744 > Ftabel 2,47.

B. Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa keterbatasan pada saat
melakukan penelitian ini diantaranya :
1. Tidak semua perusahaan mempublikasikan laporan keuangan selama
periode penelitian sehingga perusahan yang menjadi sampel jumlahnya
berkurang.
2. Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat hanya 13,6% dan
sisanya sebesar 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
Adanya keterbatasan yang telah disebutkan di atas dan keterbatasan peneliti
dalam memilah data yang diperlukan untuk perbaikan penelitian serupa pada masa
yang akan datang, maka peneliti memberi saran yang diharapkan bermanfaat bagi:
1. Bagi Perusahaan
Bagi pihak manajemen harus lebih memperhatikan lagi perputaran
modal kerja agar lebih efektif dan efisien sehingga modal kerja mampu
meningkatkan profitabilitas perusahaan. Bukan hanya perputaran modal
kerja yang harus dievaluasi oleh pihak manajemen, tapi perputaran kas dan
perputaran piutang juga hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi
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agar dapat memaksimalkan potensi yang ada dan dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan.
2. Bagi Investor
Bagi investor yang akan melakukan investasi dapat menngunakan
perputaran persediaan sebagai acuan dalam melakukan investasi untuk
meminimalisir resiko investasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode penelitian,
sehingga jumlah sampel yang diperoleh lebih banyak dan datanya lebih
bervariasi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil
populasi selain perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti sektor industri dasar dan
kimia, sektor aneka industri, atau perusahaan lainnya yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia seperti perusahaan perbankan, perusahaan LQ-45,
sub industri food and beverages, perusahaan BUMN dan lain-lain. Dan
disarankan untuk menambah indikator lain seperti Struktur Modal, CSR,
komisaris independensi, komite audit, klasifikasi industri dan lainnya yang
mungkin berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan
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