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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi target setiap negara untuk 

kesejahteraan penduduk, sehingga setiap negara berusaha untuk membangun 

pertumbuhan ekonomi yang optimal demi mencapai kesejahteraan negara 

tersebut. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu bagian penting yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara karena kontribusi sektor 

industri manufaktur terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun 

menunjukkan kontribusi yang signifikan. Faktor sektor manufaktur terhadap 

perkembangan ekonomi negara didasari dengan nilai kapitalisasi modal tertanam 

yang sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan juga nilai 

tambah dari hasil bahan dasar yang diolah yang di proses untuk meningkatkan 

rasio profitabilitas yang tinggi. 

 Sekian banyaknya sektor manufaktur Indonesia menjadi hal yang 

menarik untuk meneliti perkembangan melalui profitabilitas yang diikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi negara. Profitabilitas dari sektor manufaktur menunjukkan 

kemampuan perusahaan dapat bertahan untuk tetap beroperasi karena 

profitabilitas merupakan faktor apakah aktivitas perusahaan dapat tetap dijalankan 

atau tidak. Hasil perkembangan pada profitabilitas merupakan sebuah nilai 

tambah pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi daya tarik investor 

baik dari negara sendiri maupun dari negara luar, namun jika manufaktur tersebut 

tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian maka manufaktur tidak 

akan bertahan lama yang akan mengurangi daya tarik investasi dari negara asing 

dan menurunkan rasio pertumbuhan ekonomi negara. Badan Pusat Statistik 
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meningkatkan profitabilitas yang lebih maksimal. Faktor secara umum yang 

mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas, solvency ratio, ukuran perusahaan 

dan rasio kas. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka permasalahan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Apakah current ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

2. Apakah quick ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

3. Apakah debt to asset  memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

4. Apakah debt to equity memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

5. Apakah firm size memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

6. Apakah cash ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh signifikan 

terhadap rasio profitabilitas perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah quick ratio berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 
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3. Untuk mengetahui apakah debt to asset berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah debt to equity berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah firm size berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

6. Untuk mengetahui apakah cash ratio berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Kepada peneliti, bertujuan sebagai penambahan pengetahuan dan 

wawasan terhadap hal hal yang akan mempengaruhi profitabilitas 

dalam perusahaan. 

2. Kepada pihak manajemen, bertujuan sebagai pertimbangan 

perusahaan untuk melakukan kebijakan dalam mengelola 

keuntungan dalam mengontrol tingkat profitabilitas melalui 

perhitungan likuiditas, solvency ratio, firm size dan cash ratio. 

1.5. Sistematika Penelitian 

 Untuk menpermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan alasan mengapa penulis 

mengambil judul tersebut, yang dijabarkan menjadi latar belakang, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bagaimana 

disusunnya skripsi ini secara keseluruhan.   
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BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan 

untuk menjadi dasar dari masalah yang akan diteliti beserta teori-teori 

relevan yang menggunakan berbagai model sumber penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian menjelaskan tentang statistik deskriptif atau sampel 

yang akan digunakan sebagai penelitian beserta operasional variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini dan alat yang digunakan dalam 

pengukurannya, teknik pengumpulan data beserta metode analisis data 

dan uji normalitas. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab Kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi ini berisi mengenai 

hasil-hasil dari penelitian dengan menggunakan alat pengukurannya 

setelah dilakukan pengumpulan dan pemilihan sampel penelitian yang 

memenuhi kriteria penelitian. Bab ini menunjukan hasil pengujian 

statistik dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi 

dari penulis setelah dilakukannya pengujian dengan menggunakan alat 

ukur dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yang juga berisi 

rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, serta batasan-

batasan dari penelitian ini. 
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