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              BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat dengan signifikan 

serta didukung oleh majunya dunia teknologi yang sangat melejit dari berbagi 

penjuru dunia menjadi suatu ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan-

perusahaan di dunia. Persaingan yang begitu ketat dengan tingkat perluasan usaha 

yang semakin meningkat dari hari ke hari membuat sebuah perusahaan akan terus 

berlomba-lomba dalam mencapai tujuan dari perusahaan untuk menjadi 

perusahaan No. 1 di kalangan masyarakat. Dapat memberikan kemakmuran bagi 

pemilik atau para pemegang saham untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu 

sendiri adalah salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan. Banyak  faktor 

yang harus di penuhi supaya tujuan perusahaaan dapat tercapai. Kelangsungan 

perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba sebuah perusahaan sangat 

mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan tersebut. 

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan perusahaan dipengaruhi oleh  kinerja yang 

dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan baik keputusan dari pihak internal 

maupun keputusan dari pihak eksternal. Kegiatan operasional harus dilakukan 

oleh sebuah perusahaan supaya perusahaan tersebut dapat memperoleh profit, 

profit atau laba di sebuah perusahaan diperlukan untuk keberlangsungan hidup 

perusahaan itu sendiri . Pada dasarnya permasalahan profitabilitas lebih penting 

bagi perusahaan dibandingkan dengan masalah profit, karena besar kecilnya profit 
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belum sepenuhnya menggambarkan apakah perusahaan telah bekerja dengan 

efisien. Efisiensi tersebut bisa diketahui dengan membandingkan profit dengan 

kekayaan atau modal yang digunakan oleh perusahaan, atau bisa dikatakan 

menghitung profitabilitas  (Sukadana, Triaryadi, 2018).  

Kriteria yang penting untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dan 

menjadi indikator utama atas aktivitas perusahaan adalah adanya suatu penjualan 

(Meidiyustiani et al., 2016). Tentu ada faktor lain yang dijadikan tolak ukur dari 

kesuksesan sebuah perusahaan ,yaitu tingkat likuiditas dari perusahaan, tingkat 

leverage perusahaan, pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dan perputaran 

aset dari perusahaan tersebut. Apabila manajer keuangan mengetahui faktor-faktor 

yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas, maka perusahaan dapat 

memaksimalkan labanya. Perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun 

bisa dikatakan menjadi suatu petumbuhan penjualan dari suatu perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sukadana, Triaryadi, 2018) 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan likuiditas terhadap 

profitabilitas. Dalam penelitian ini Return on Asset dijadikan sebagai alat untuk 

mengukur profitabilitas sebuah perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan pasti 

tidak jauh dengan kegiatan jual beli, semakin meningkat penjualan dari sebuah 

perusahaan peluang profit yang akan didapatkan oleh perusahaan juga semakin 

tinggi. Kenaikan penjualan dari tahun ke tahun ini disebut dengan pertumbuhan 

penjualan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2010) menyatakan 

bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal yang berbeda dikemukakan oleh (Sukadana, Triaryadi, 2018) 
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yang menyatakan bahwa penjualan secara parsial menunjukkan adanya pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.   

Adanya kegiatan operasional atau penjualan yang ada di perusahaan pasti 

membutuhkan dana. Dana yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan 

operasional ini bisa didapatkan dari internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal adalah sumber dana pinjaman dari 

pihak lain. Penggunaan hutang dalam kegiatan operasional tidak selalu 

memberikan dampak baik bagi perusahaan. Jika tingkat penggunaan leverage 

tidak diperhatikan maka akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan bahkan 

akan terlilit hutang dengan pihak lain. Leverage dalam penelitian ini diproksikan 

dengan Debt Equity Ratio (DER) yang mengacu pada penelitian (Marpaung, 

2019), (Putra and Badjra, 2015), (Febria, 2012), dan (Rahmawati, Noor, 2019). 

Adanya perputaran dana di perusahaan sudah pasti ada juga perputaran 

aset yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio aktivitas atau bisa dikenal dengan 

rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan asetnya (Harjinto dan Martono, 2014; 53). Total 

Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang tergolong dalam rasio aktivitas. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Claudia Yuke dan Sonang Sitohang 

(2015) bahwa variabel Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut (Nurjanah and Hakim, 2018) total 

asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal eksternal 

supaya aktivitas operasional perusahan tetap berjalan di pengaruhi oleh ukuran 
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perusahaan (Sukadana,Triaryadi, 2018). Besar kecilnya sebuah perusahaan bisa 

digambarkan melalui ukuran perusahaan (Sukadana, Triaryadi, 2018). Perusahaan 

yang lebih besar akan semakin mudah untuk mendapatkan investasi dalam jumlah 

yang besar sehingga kegiatan operasional perusahaan akan lebih produktif dan 

meningkatkan laba dari perusahaan.  

Ukuran Perusahaan dapat diukur dari jumlah aktiva atau tingkat penjualan 

yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba jadi 

pada dasarnya ukuran perusahaan dapat menggambarkan tingkat profitabilitas dari 

sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderating 

karena kemungkinan akan memperkuat atau memperlemah profitabilitas. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2016) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Sukadana, 

Triaryadi, 2018).  Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Budiasih 

(2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan (Sukadana, Triaryadi, 2018). 

Beberapa penelitian internasional juga membahas mengenai permasalahan 

ini. seperti penelitian yang dilakukan oleh (Samo and Murad, 2019) yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh  (Chukwunweike, 2014) juga 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Marpaung, 2019) menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negative terhadap profitabilitas. (Samo and Murad, 
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2019), dan (Putra and Badjra, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Penelitian mengenai pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh (Peter, 

2013) dan (Yap, & Ng, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun hal berbeda dikemukakan oleh 

(Putra and Badjra, 2015), (Meidiyustiani et al., 2016) dan (Wikardi and Wiyani, 

2017) yang  menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Dalam penelitan yang dilakukan oleh (Wahyuni, Andriani 

and Martadinata, 2018), (Shim et al., 2018) menyatakan bahwa total asset 

turnover berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian 

yang dilakukan oleh (Angelina et al., 2020) dan (Rahmawati, Noor, 2019) 

menyatakan bahwa total asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Berdasarkan permasalahan dan adanya banyak faktor yang mempengaruhi 

suatu profitabilitas perusahaan serta tidak konsistennya hasil penelitian tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan  tahun yang 

berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadikan ukuran 

perusahaan ebagai varibel moderasi untuk memperkiat atau memperlemah 

variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu mengenai “Analisis 

pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan penjualan, Leverage, Total Asset 

Turnover (TATO) dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Profitabilitas Perusahaan”  
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

     perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 

2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia? 

3. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 

4. Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia? 

5. Apakah Ukuran Perusahaaan dapat menjadi variabel moderasi pengaruh 

likuiditas terhadap profitabilitas? 

6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat menjadi variabel moderasi pengaruh 

pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas? 

7. Apakah Ukuran Perusahaan dapat menjadi variabel moderasi pengaruh 

leverage terhadap profitabilitas? 

8. Apakah ukuran perusahaan dapat menjadi variabel moderasi pengaruh 

total asset turnover terhadap profitabilitas? 
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C. Tujuan Penelitian 

` Tujuan daripada penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat 

menjadi pemoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

perusahaan? 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat 

menjadi pemoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat 

menjadi pemoderasi pengaruh leverage terhadap profitabilitas 

perusahaan? 
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8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat 

menjadi pemoderasi pengaruh total asset turnover terhadap profitabilitas 

perusahaan? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, 

Leverage, Total Asset Turnover terhadap Profitabilitas dengan Ukuran 

Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas 

suatu perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai perusahaan dan memberikan masukan 

dan saran untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

b. Bagi Peneliti dan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca dan 

meningkatkan literatur yang sudah ada. Selain itu, seiring dengan 

berkembangnya variabel dalam penelitian ini maka variabel tersebut 

dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai Profitabilitas perusahaan. 
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E.  Sistematika Penulisan 

      Sebagai arahan dalam mmeudahkan dalam penelitian ini, penulis menyajikan 

susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

                     penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, 

                     pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan peneliti untuk 

                     melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, populasi, sampel 

                     dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi 

                     operasional variabel dan pengukuran, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang 

                     telah dikumpulkan dan diolah beserta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran peneliti 

                     selanjutnya. 

  

 


