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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaanndalam menjalankanzoperasinya akan selalu diarahkan 

untuk mencapai tujuan yanggtelah ditetapkan. Tujuanzutama perusahaan menurut 

Brigham ， Eugene dan Houston (2009) adalah dengan memaksimalkan 

keuntungan  untuk para pemegang saham atau kepadaapemilik perusahaan 

shareholder. Cara yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan 

tersebut dengan meningkatkannprofitabilitas perusahaan. Profitabilitas dalam 

bahas inggirs sebagai profitability yang dibagi menjadi dua kata yaitu profit dan 

ability yang berarti keuntungan dan kemampuan. Dari kedua kata tersebut dapat 

disimpulkan bahwaaprofitabilitas adalah kemampuan sebuahhperusahaan 

untukkmenghasilkan keuntungan dan kemampuan perusahaanndalam 

menunjukkan kinerja operasinya (Tulsian, 2014).  

Profitabilitas selalu menjadizzperhatian utama bagi pemilik dan 

manajemen perusahaan, investor ataupun calonzkreditur. Menurut Riyanto (2001) 

bahwa profitabilitas menggambarkanzkemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba melalui segala sumberryang ada misalnya penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.zBrigham et al. (2009) telah 

menyatakan profitabilitaszmerupakan hasil diskusi dari beberapa kebijakanndan 

keputusan yang dilaksanakan olehhmanajemen perusahaan. 

Dengan meningkatkan profitabilitas setiap perusahaan, akan 

meningkatkan operasi bisnis mereka (Hailu & Venkateswarlu, 2016). Untuk 

memastikan apakah perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, diperlukan 
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untuk memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik. Pengendalian 

manajemen yang perlu diperhatikan adalah kinerja keryawan dan manajemen 

perusahaan. Dengan memiliki kinerja yang kuat dan efektif serta dikendalikan 

oleh manajemen perusahaan yang dirancang dengan baik, maka akan mengurangi 

resiko-resiko yang tidak diinginkan dan bisa mengurangi hal-hal yang dapat 

merugikan perusahaan ataupun dapat berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Pengukuran profitabilitas memiliki beberapa metode yang menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda-beda. Pengukuran profitabilitas menggunakan rasio 

Return On Asset (ROA), (Mawutor, 2014; Tuffour & Boateng, 2017; Chinyerugo, 

2017), Return On Equity (ROE) (Stubelj, 2014; Yakubu, 2017; Chowdhury, Alam, 

Sultana, & Hamid, 2018), Gross Operating Profit (GOP) (Aguenaou, Farooq, 

Abrache, dan Brahimi, 2015; Katola, 2015; Shrivastava, Kumar, & Kumar, 2017).  

Dalam mengetahui fungsi profitabilitas dan cara pengukurannya dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas menggambarkan posisi laba perusahaan dimana 

perusahaan perlu meningkatkan profitabilitas agar perusahaannya dapat berjalan 

dengan lancar dan jangka panjang. Perusahaan yang mampu meningkatkan 

profitabilitasnya dalam jangka panjang dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

tersebut dapat mengelola keuangan perusahaannya secara efektif. 

Manajemen modal kerja pada dasarnya dapat meningkatkan profitabilitas 

karena dengan memanajemenkan modal kerja dengan baik maka perusahaan dapat 

mengefesiensikan banyak biaya. Pentingnya manajemen modal kerja ini 

seharusnya dilakukan oleh semua perusahaan mengingat setiap perusahaan 

memiliki modal kerja yang terbatas (Lyngstadaas & Berg, 2016). 
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Indonesia memiliki banyak perusahaan yang mulai dari besar hingga 

kecil sehingga profitabilitas setiap perusahaan berbeda-beda. Namun ada 

perusahaan kecil dan baru yang dapat berkembang dengan pesat seperti salah satu 

contohnya yaitu Gojek. Oleh karena ituuperlu adanya sebuahhpenelitian untuk 

meneliti tentang karakteristik perusahaan terhadap profitabilitas (Margaretha & 

Supartika, 2016). 

Maka dari itu diperlunya untuk mengkaji pengaruh siklus konversi kas, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, lagged profitability, 

produktivitas tenaga kerja, dan afiliasi industri terhadap profitabilitas. Pengujian 

ini didukung dengan menggunakan laporan keuangan  perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal-hal diatas, maka diambil judul 

“Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Karakteristik Perusahaan terhadap 

Profitabilitas”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan hasil yang diteliti oleh Margaretha dam Supartika (2016) 

bahwa profitabilitas Indonesia yang diuji dengan metode ROA (Return on Asset) 

degan hasil nilai rata-rata sebesar 7,16% dapat diketahui bahwa nilai tersebut 

termasuk rendah dibandingkan dengan perusahaan luar negri. Hal tersebut 

menyebabkan ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi untuk pembangunan Negara, sehingga dari mulainya hari 

kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Indonesia belum bisa menjadi Negara 

yang maju. 
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Perusahaan luar negri yang memiliki profitabilitas tinggi seperti Negara 

Morocco sebesar 11,5% (Aguenaou, Farooq, Abrache & Brahimi, 2015),  pada 

Negara Vietnam sebesar 12,5% (Hoang, 2015),  pada Negara India sebesar 14,97% 

(Arunkumar & Ramanan, 2013),  pada Negara Kenya sebesar 15,7% (Makori & 

Jagongo, 2013), dan  pada Negara Ethiopia sebesar 17,9% (Hailu & 

Venkateswarlu, 2016). Sehingga dari penelitian ini, peniliti berharap bisa 

mendapatkan kesimpulan tentang variable-variabel yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas agar perusahaan di Indonesia dapat lebih memperhatikannya. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang terurai diatas, maka maka dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah siklus konversi kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

5. Apakah lagged profitability berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

6. Apakah produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

7. Apakah afiliasi industri berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas? 

8. Apakah leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 
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9. Apakah rasio aset lancar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

10. Apakah rasio hutang lancar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah siklus konversi kas berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

3. Untuk  mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

5. Untuk mengetahui apakah lagged profitability berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

6. Untuk mengetahui apakah produktivitas tenaga kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

7. Untuk mengetahui apakah afiliasi industri berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

8. Untuk mengetahui apakah leverage perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

9. Untuk mengetahui apakah rasio aset lancar berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

10. Untuk mengetahui apakah rasio hutang lancar berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 
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1.4.2 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini bisa dibagi untuk beberapa bagian, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis   

Hasil penelitianzini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

wawasan tentang manajemen modal kerja dan karakteristik perusahaan serta 

memberikan tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat 

penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh manajemenzmodal kerja dan 

karakteristik perusahaan terhadappprofitabilitas pada perusahaannyangzterdaftar 

di BEI dari tahun 2013 hingga 2017. 

2. Kegunaan Praktik  

Hasil dari penelitian ini dapattmemberikan suatu kontribusi baru bagi 

perusahaan-perusahaan akan pentingnya penerapan manajemen modal kerja dan 

karakteristik perusahaan bagi kelangsungan suatu perusahaan itu sendiri. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematikaapembahasan ini berfungsi untuk memberikanngambaran 

mengenai isi dannpembahasan setiap bab dalam penelitian ini dengan disusun 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri darin latar belakang, perumusan masalah, tujuanndan 

manfaat penelitian, sserta sistematikaapembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari dua bagian yakni kerangka teoretis dan 

penjelasanndari penelitiannsebelumnya, serta modelllllyang 

mendasari penelitian sampai pada perumusan hipotesis. 

Feronia Firsty Leoputri, Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Karakteristik Perusahaan terhadap Profitabilitas 
pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 
UIB Repository©2019



7 

 

Universitas Internasional Batam 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentanggpendekatan dan metodez.penelitian yang 

digunakan, yangggterdiri dari: rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasionalzvariabel dan pengukurannya, 

teknik pengumpulanndata, dan metode analisis data penelitian. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagiannini menjelaskanzpengujian data setelah tahapppemilihan 

dan pengumpulan datazpenelitian.zPada penelitian ini metode 

analisis danzpembahasan yang akan digunakanzantara lainnmetode 

analisis deskriptif, uji siklus konversi kas, uji ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, lagged profitability, 

produktivitas tenaga kerja, dan afiliasi industri dengan 

menggunakan metode uji chow, uji hausman dan uji hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab inizmerupakan bagian penutuppdari penelitian yang memuat 

kesimpulanndari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuannyang 

diperoleh dariiihasil analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan-keterbatasannyang ditemukanndalam penelitian, serta 

rekomendasi yanggdisarankannagar dapattmemberikan manfaat 

bagi peneliti pada masaayanggakan datang. 
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