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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat salah satunya pada 

bidang bisnis property dan real estate mengakibatkan tingkat persaingan yang 

semakin tinggi. Perusahaan akan memaksimalkan seluruh kekuatan dan 

kelebihan yang dimiliki agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis tersebut. 

Salah satu hal yang membuat perusahaan dapat bertahan dalam persaingan 

bisnis ini adalah keuntungan perusahaan yang baik agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai yaitu memaksimalkan keuntungan yang juga dapat 

memkasimalkan pendapatan para pemegang saham. Profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, jika 

perusahaan tidak dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai perusahaan tidak 

dapat berkembang (growth), bertahan hidup (going concern), dan tanggung 

jawab sosial (corporate social responsibility) (Kasmir, 2012:196).  

Secara umum banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas suatu perusahaan diantaranya yaitu sales growth, gross fixed 

assets investment, debt to total liabilities, size, age, export activity, liquidity, 

capitalization rate, relative efficiency ratio, location (Agiomirgianakis, 

Voulgaris dan Papadogonas, 2006), size, volume of capital, leverage, loss 

ratio (Malik, 2011). Penelitian ini mengambil 3 faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan yaitu, leverage, liquidity, dan sales growth.  
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Rasio leverage merupakan salah satu rasio yang banyak dipakai untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengaruh leverage terhadap 

profitabilitas perusahaan dapat bersifat positif ataupun negative, atau dapat 

dikatakan leverage keuangan dapat berdampak baik ataupun buruk bagi 

perusahaan. Berdampak baik bagi perusahaan apabila dengan adanya leverage 

keuangan tersebut perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik sehingga 

meningkatkan profitabilitas, dan berdampak buruk apabila dengan adanya 

leverage tersebut perusahaan mengalami kepailitan atau bangkrut. Meskipun 

demikian perusahaan property dan retail di Indonesia masih memandang 

positif tentang potensi investasi pada perusahaan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yaitu 

Likuiditas yang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi 

hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan (Mamduh, 

2009:77). Tingkat likuiditas yang tinggi sebuah perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. 

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dapat menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dan cenderung tepat waktu 

dalam pelaporan keuangan sehingga dapat memicu atau menarik investor 

untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 
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Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan 

adalah peningkatan penjualan antara tahun sekarang dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Carvalho & 

Costa, 2014). Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan 

perusahaan dalam investasi yang dilakukan pada periode yang lalu, sehingga 

dapat memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang 

(Sambharakreshna, 2010). Pertumbuhan penjualan yang meningkat 

menunjukan aktivitas bisnis yang baik yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas suatu perusahaan. Peran pertumbuhan bagi perusahaan yaitu, 

perusahaan yang efisien dalam bertumbuh dapat bertahan hidup karena 

mencerminkan tingkat aktivitas bisnis yang tinggi (Agiomirgianakis, 

Voulgaris & Papadogonas, 2006). 

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik 

untuk meneliti dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Penelitian dan analisis ini akan dikembangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Sales 

Growth terhadap Profitabilitas” dengan Studi Kasus Perusahaan Properti dan 

Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019? 

3. Apakah Sales Growth berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan 

pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019? 

4. Apakah Leverage, Likuiditas, dan Sales Growth secara simultan 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Properti 

dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2017-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 

2. Untuk menanalisis pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Sales Growth 

secara simultan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini, penulis mengharapakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih 

mengenai rasio keuangan dan profitabilitas perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Perusahaan 

Yaitu, dapat memberikan informasi tambahan terkait  pentingnya rasio 

keuangan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

b. Masyarakat 

Yaitu, dapat memberikan informasi terkait kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang ada di Indonesia.  

c. Akademis  
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Yaitu, dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada akademisi 

dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

yang lebih baik. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ditujukan untuk memberikan gambaran 

penelitian secara lebih jelas dan sistematis agar pembaca lebih mudah 

memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan secara garis besar 

adalah sebagai berikut : 

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II merupakan bagian tinjauan pustaka yang berisi tentang 

tinjauan teori mengenai Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Sales 

Growth, penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran. 

BAB III merpakan bagian metodologi penelitian yang berisi tentang 

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

metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV adalah bagian hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisi uraian tentang pembahasan metode analis data. Data yang digunakan 

yaitu: analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi 

dan uji hipotesis. 



7 

 

 

 

BAB V adalah bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


