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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai 

prestasi dan tujuan perusahaan yang dapat diukur menggunakan cara finansial 

maupun non-finansial. Pengukuran secara finansial (kuantitatif) merupakan 

metode yang sering digunakan dan disediakan dalam bentuk laporan keuangan 

yang kerap diukur dengan profitabilitas perusahaan di dalam dunia akuntansi. Hal 

ini dikarenakan perusahaan didirikan sebagai bentuk usaha tetap, terus menerus 

dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara dengan tujuan memperoleh 

laba menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982. Laba merupakan salah satu 

kunci konsep pertumbuhan strategi suatu industri karena laba merupakan sebuah 

ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan sebagai pengurangan 

antara penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan (Hanafi, 2016). 

Perusahaan terkadang mengalami peningkatan profit namun tidak jarang 

juga mengalami penurunan. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apa 

faktor yang dapat dikendalikan perusahaan yang menjadi penentu tingkat 

profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Penelitian demi penelitian 

mengenai profitabilitas perusahaan terus dilakukan karena kelangsungan hidup 

jangka panjang perusahaan hanya melalui maksimalisasi nilai laba dan lebih 

memperhatikan keberlanjutan perusahaannya (Swagatika Nanda, 2009). 
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Semua keputusan yang diambil pihak manajemen bertujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan dan keuntungan perusahaan misalnya dengan cara 

mengendalikan faktor internal sesuai dengan karakteristik perusahaan secara 

maksimal. Perusahaan akan terus mencari cara untuk mencapai kinerja lebih 

tinggi sehingga muncul banyak penelitian yang dilakukan dan studi serta analisis 

yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas dan kinerja keuangan perusahaan, seperti dampak 

leverage terhadap kinerja perusahaan (Javed, Rao, Akram, & Nazir, 2015; 

Rajkumar, 2014), dampak arus kas terhadap performa perusahaan konsumsi 

makanan (Nwakaego, Ikechukwu, & Ifunanya, 2015), bank (Amah, Ogbonnaya, 

Ekwe, & Uzoma, 2016), dan asuransi (Ogbeide & Akanji, 2017),  dampak 

struktur modal terhadap profitabilitas di Ghana (Abor, 2005), Mesir (El‐ Sayed 

Ebaid, 2009), Pakistan (Memon, Bhutto, & Abbas, 2012), dan Malaysia (Salim & 

Yadav, 2012), dampak ukuran perusahaan terhadap profitabilitasnya di Nigeria 

(John & Adebayo, 2013), dampak likuiditas dan solvabilitas pada profitabilitas 

(Ehiedu, 2014; Khidmat & Rehman, 2014), penelitian mengenai teori agensi, 

struktur modal, dan kinerja perusahaan (Dawar, 2014). Faktor-faktor pendorong 

profitabilitas yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain aset lancar, 

leverage, arus kas, pertumbuhan penjualan, investasi aset tetap, umur, ukuran, dan 

likuiditas perusahaan. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan predikat khusus The IDX Best 

Blue setiap tahun sejak tahun 2016 terhadap emiten yang mendapatkan 

pertumbuhan kinerja terbaik dalam satu tahun terakhir (Supriyatna, 2016). Kinerja 
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ini dinilai dari beberapa aspek termasuk profitabilitasnya dan yang pada setahun 

sahamnya paling diminati investor. Dikarenakan pentingnya profitabilitas 

perusahaan dan nilai pasar yang dapat dimaksimalkan dengan mengetahui terlebih 

dahulu penentu kinerja perusahaan, maka penulis ingin melakukan penelitian 

berdasarkan artikel penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Faktor 

Determinan Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Era globalisasi memiliki dampak positif dalam berbagai bidang usaha di 

mana para pendiri usaha berlomba mengembangkan usahanya dengan mengarah 

ke persaingan nasional maupun internasional. Persaingan pasar membuat kinerja 

organisasional dianggap penting oleh pelanggan, input, dan modal untuk 

kelangsungan hidup dan kesuksesan bisnis modern (Richard, Devinney, Yip, & 

Johnson, 2009). March dan Sutton (1997) dalam penelitian sebelumnya 

mengeluarkan pendapat yang senada dan pernyataan bahwa perusahaan berbisnis 

kerap dinilai dalam konstruk laba, penjualan, saham di pasar, produktivitas, rasio 

pinjaman, dan harga saham – yang di mana penelitian ini menggunakan sebagian 

besar konstruk yang disebutkan sebagai variabel penelitian. 

BEI melakukan dorongan terhadap emiten dengan memberikan predikat 

IDX Best Blue (Supriyatna, 2016) mulai tahun 2016 hingga yang berjalan adalah 

2018 dan selain itu, manajemen BEI juga menargetkan pendapatan tumbuh 11,69 
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persen pada tahun 2019 (Yadika, 2018). Pendapatan emiten sementara itu pada 

tahun 2018 naik 10 persen pada kuartal III (Melani, 2018). Pengukurannya tidak 

hanya dinilai dari pendapatan, manajemen BEI turut memproyeksikan kenaikan 

total aset sebesar 4,74 persen pada tahun 2018 dan diikuti dengan proyeksi saldo 

akhir kas dan setara kas pada tahun 2019 sebesar 809,18 miliar rupiah (Yadika, 

2018). Tingkat pendapatan yang memadai namun tidak diimbangi dengan arus kas 

juga dapat menjadi masalah bagi perusahaan, seperti peristiwa yang dialami 

perusahaan segi konstruksi di Indonesia tahun 2017 (Nag, 2017). PT Waskita 

Karya Tbk. pada tahun tersebut mencatat kas bersih yang digunakan untuk 

kegiatan operasi sebesar minus 5,08 triliun dan menyebabkan para pelaku pasar 

meninggalkan saham konstruksi ini dan sahamnya pun turun sebesar 26,38% 

(Rahman, 2017). 

Faktor pendorong kinerja perusahaan lainnya yang cukup awam adalah 

laba bersih, sehingga pada tahun 2018 BEI melaporkan laba bersih dari 

perusahaan tercatat tumbuh 12 persen (Melani, 2018). PT Garuda Indonesia Tbk. 

mengungkapkan keoptimisannya bahwa kinerja keuangan perusahaannya akan 

membaik pada triwulan III dan IV tahun 2018 yang diukur menggunakan target 

perolehan laba bersih (Pratama, 2018). PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. sempat 

berujar juga mengenai performa perusahaan tahun 2018 yang diperkirakan akan 

lebih rendah dibandingkan kinerjanya di tahun 2017 (Sari, 2018). Hal tersebut 

dapat terjadi karena adanya kemungkinan penurunan penjualan dan juga adanya 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap beberapa anak 

perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. PKPU sendiri dalam Undang-
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Undang Kepailitan Pasal 228 ayat (5) mengandung definisi cara yang digunakan 

debitur maupun kreditur untuk menilai ketidakmampuan debitur membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, agar tercipta perdamaian 

tanpa perlu mempailitkan salah satu pihak. Oleh karena itu utang menjadi salah 

satu faktor penentu kinerja perusahaan juga. 

Karakteristik perusahaan seperti umur juga mempengaruhi karena 

semakin lama umurnya, semakin banyak juga informasi yang didapatkan oleh 

masyarakat mengenai perusahaan tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan 

terhadap produknya (Siregar, 2017). Perusahaan yang semakin tua memungkinkan 

untuk menjadi semakin lincah dan mampu berinovasi dengan pesat, contohnya PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang sudah menginjak usia di atas 100 tahun (Kasali, 

2015). Ukuran perusahaan dapat juga dijadikan acuan untuk menilai 

kemampuannya dalam memasuki BEI apabila dilengkapi dengan persyaratan 

administrasi dan keinginan untuk mencatatkan diri (Laucereno, 2018). Aset yang 

dijadikan proksi ukuran perusahaan dilaporkan tumbuh sebesar enam persen pada 

akhir 2017 sebagai acuan kinerja yang baik (Melani, 2018). Karakteristik lainnya 

berupa risiko perusahaan juga dianggap penting oleh Indonesia dan hal ini 

dibuktikan dengan kepedulian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama 

dengan salah satu perusahaan asuransi dalam rangka mengadakan Seminar 

Entreprise Risk Management untuk mengelola risiko (Fauzi, 2015). Beban pajak 

memegang peran penting karena mengurangi nilai penjualan untuk mendapatkan 

angka laba bersih, sehingga beban pajak juga diestimasi dalam penentuan kinerja 

perusahaan di BEI (Yadika, 2018). 
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Kinerja perusahaan sebagai kriteria evaluasi utama dianggap penting dan 

hal ini tercermin dalam penggunaan objek tersebut sebagai variabel dependen. 

Mengutip sampel dari 439 artikel di dalam Strategic Management Journal. 

Academy of Management Journal, serta Administrative Science Quarterly selama 

periode 3 tahun, terdapat 23% pengukuran yang menggunakan penilaian kinerja 

perusahaan sebagai variabel dependen (March & Sutton, 1997). 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah interpretasi yang 

paling relevan dalam dunia kerja (Teece, Rumelt, & Schendel, 1996). Richard, 

Devinney, Yip, dan Johnson (2009) mengemukakan bahwa pengukuran ini 

merupakan variabel dependen utama atau akhir yang dapat dikatakan cukup 

menarik bagi peneliti terutama di dalam hampir semua bidang manajemen. 

 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berlandaskan pada alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka 

perumusan permasalahannya antara lain: 

1. Apakah aset lancar berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

3. Apakah arus kas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

5. Apakah investasi aset tetap berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 
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6. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

7. Apakah beban pajak penghasilan perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan? 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan penyelidikan untuk 

menganalisis hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur menggunakan tiga jenis proksi yaitu 

pengembalian aset (Return on Assets atau ROA), pengembalian ekuitas (Return on 

Equity atau ROE), dan perbandingan antara nilai perusahaan dengan nilai bukunya 

(Market-to-Book Value Ratio atau MBR). 

1. Menguji hubungan antara aset lancar menggunakan logaritma alami dari 

aset lancar dengan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Menguji hubungan antara leverage menggunakan rasio total pinjaman, 

pinjaman jangka panjang, dan pinjaman jangka pendek dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Menguji hubungan antara arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan 

pendanaan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

4. Menguji hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 
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5. Menguji hubungan antara investasi aset tetap menggunakan tingkat 

pertumbuhan aset tetap dibandingkan tahun sebelumnya dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

6. Menguji hubungan antara karakteristik menggunakan umur, ukuran 

(jumlah aset), dan risiko (standar deviasi dari rata-rata penjumlahan 

depresiasi dan laba bersih lima tahun penelitian) dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

7. Menguji hubungan antara pajak penghasilan perusahaan dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi teoritikal berupa menambahkan pengembangan 

akan hasil penelitian terhadap teori yang pernah ada sebelumnya. 

2. Memberikan kontribusi praktikal berupa manfaat penelitian yang dapat 

diimplementasikan terhadap kehidupan berbisnis di Indonesia. 

3. Memberikan kontribusi metodologi seperti eksperimental dalam 

pengumpulan data, pengujian, dan analisis untuk meningkatkan kualitas 

penelitian terhadap pengguna akhir. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menguraikan secara garis besar 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat pada penyusunan skripsi 

ini. Adapun uraian secara umum penelitian adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pemaparan latar belakang penelitian yang 

akan dilakukan, permasalahan, berbagai pertanyaan penelitian, 

tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya 

beserta informasi lain yang dijadikan dasar pelaksanaan topik 

skripsi yang dibahas, tinjauan pustaka, model penelitian yang 

dikembangkan serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan dan obyek penelitian beserta 

definisi operasional variabel yang diuji dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi obyek penelitian, hasil pengolahan 

data yang telah dikumpulkan, statistik deskriptif, serta berbagai uji 

data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan akan disimpulkan dan 

diuraikan keterbatasannya serta rekomendasi atas penelitian akan 

dibahas dalam bab ini. 
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