
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor otomotif di Indonesia dewasa ini terus 

mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penjualan yang 

meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Indonesia memiliki potensi pasar yang 

terbuka lebar dalam industri otomotif, dimana hal ini merupakan sebuah 

peluang yang bagus bagi para pelaku industri otomotif untuk melakukan 

ekspansi. Dengan semakin majunya sektor otomotif, maka perusahaan-

perusahaan yang berada dalam bidang ini tentu akan mampu mendapatkan 

laba yang lebih besar lagi. 

Sama halnya seperti perusahaan-perusahaan otomotif, setiap 

perusahaan yang didirikan memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan laba dan 

tingkat profitabilitas yang tinggi. Semua aktivitas perusahaan baik bersifat 

operasional maupun non operasional dilakukan untuk mencapai laba yang 

optimal. Hal tersebut dapat membuat kelangsungan hidup perusahaan bertahan 

lama. Namun, laba yang optimal saja belum cukup untuk menilai apakah 

perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

melakukan perbandingan terhadap laba tersebut atau dengan kata lain 

melakukan perhitungan terhadap tingkat profitabilitasnya. Oleh karena itu, 

perusahaan harus lebih memperhatikan lagi tidak hanya usaha dalam 

mengoptimalkan laba, tetapi juga usaha dalam meningkatkan profitabilitas.
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Sehingga dapat tercermin dari perusahaan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitabilitasnya maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi perusahaan. 

Untuk lebih jelas, Sartono (1996) menyatakan bahwa “Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba”. Profitabilitas juga 

menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut dalam periode tertentu. Sedangkan menurut 

Harahap (2008) “Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya”. 

Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. 

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang 

disetor oleh para investor dalam rangka kemajuan perusahaan, perlu adanya 

pengukuran terhadap kinerja perusahaan. Berbagai aspek perlu 

dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja, terutama harapan dari pihak-

pihak yang menginvestasikan dananya. Untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan mampu mengelola dananya yang berasal dari investor atau 

pemegang saham, diketahui dari seberapa besar capital gain yang dapat 

dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat capital gain yang 

diberikan oleh perusahaan kepada investor maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan yang tercermin dalam nilai saham di bursa efek. Kondisi ini 

biasanya terjadi pada perusahaan yang go public atau Perusahaan Terbuka 
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(Tbk.), yang menjual saham di pasar modal atau bursa efek. Penilaian kinerja 

keuangan dari suatu perusahaan akan sangat berarti dalam aktivitas di pasar 

modal terutama dalam menilai kondisi perusahaan publik. 

Mengadakan analisis laporan keuangan suatu perusahaan sangat 

diperlukan adanya ukuran tertentu, yang sering digunakan dalam analisis 

laporan keuangan yaitu rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan 

dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan 

atau memberikan gambaran kepada kita tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standar. 

Bagi manajemen finansial, dengan menghitung rasio-rasio akan 

memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 

oleh perusahaan dibidang finansial, sehingga dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan 

datang (Harahap, 2008). 

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui analisa rasio 

keuangan tersebut dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan 

finansial dari perusahaan, sehingga kita dapat menilai hal apa saja yang telah 

dicapai di masa lalu dan di masa yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan laba setelah pajak, 

karena laba merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan, yang 
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memberikan informasi berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Munawir, 

2002).  

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Current Ratio, 

Leverage Ratio, Inventory Turnover, dan Operating Profit Margin 

Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

laba pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015? 

2. Apakah leverage ratio berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

laba pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015? 

3. Apakah inventory turnover berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di 

BEI tahun 2011-2015? 

4. Apakah operating profit margin berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di 

BEI tahun 2011-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap perubahan laba pada 

perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage ratio terhadap perubahan laba pada 

perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh inventory turnover terhadap perubahan laba 

pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh operating profit margin terhadap perubahan 

laba pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah 

dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. 

2. Bagi Universitas 

Digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang 

berhubungan dengan skripsi ini. 

3. Bagi Pihak-Pihak yang Berkepentingan 
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a. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dalam 

mengetahui kondisi perusahaan. 

b. Bagi investor, dapat dijadikan informasi sebelum melakukan investasi. 

c. Bagi kreditor, dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan sebelum melakukan pinjaman. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur 

yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah, 

meliputi laporan keuangan, rasio keuangan, laba, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, gambaran populasi, sampel perusahaan yang diteliti, metode 

pengambilan sampel yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang terdiri dari gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab kelima  menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari  

kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 


