
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Saat ini kinerja perusahaan menjadi hal yang pertama kali akan dievaluasi 

oleh para investor di seluruh dunia. Kinerja perusahaan didefinisikan sebagai hasil 

dari kombinasi strategi dan kapabilitas serta penerapannya untuk mencapai tujuan 

tertentu (Azim, Abdullah, & Gorondutse, 2017). CFO (Chief Financial Officer) 

yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk dapat merealisasikan 

tujuan-tujuan yang telah direncanakan secara matang. Berperan dalam 

menggambarkan kondisi mengenai baik serta buruknya kinerja dari suatu 

perusahaan (Hiebl, Neubauer, & Duller, 2013). Menurut Lee, Rho, dan Yoon 

(2015) pada umumnya perusahaan dapat mengukur kinerjanya secara finansial 

maupun non-finansial yang terkait dengan aspek-aspek tertentu dari kualitas dan 

operasi yang mereka gunakan. Secara finansial untuk dapat melihat bagaimana 

kinerja dari suatu perusahaan maka hal ini dapat diamati melalui laporan 

keuangan yang telah disusun oleh pihak perusahaan. Herly dan Sisnuhadi di 

dalam Al-Matari, Al-Swidi, dan Fadzil (2014) oleh sebab itu apabila suatu 

perusahaan memiliki kinerja manajemen yang baik maka kinerja keuangannya 

juga akan mencerminkan hal yang baik.  

Profit mampu menunjukkan seberapa baik kinerja manajemen dalam 

mengambil keputusan investasi dan pendanaan. Oleh karena itu profit dinilai 

sebagai alat yang paling efektif untuk mengukur tingkat efisiensi suatu bisnis. 

Menurut Batchimeg (2017) rasio profitabilitas mengukur seberapa efektif 
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manajemen perusahaan mampu menghasilkan profit atas penjualan, total aset, dan 

yang paling penting investasi pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut maka 

pihak-pihak yang merasa kepentingan ekonominya mempunyai kaitan dengan 

kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan akan fokus terhadap rasio 

profitabilitas. Suatu perusahaan harus mampu meningkatkan profitabilitasnya 

karena dengan meningkatnya profitabilitas maka perusahaan tersebut dapat 

mencerminkan kemampuan yang dimiliki dalam hal memperoleh profit bagi 

perusahaan (Vinayagamoorthi et al, 2015). Memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham merupakan tujuan utama yang paling penting bagi suatu perusahaan dan 

karenanya menjadi sangat penting bagi mereka untuk dapat memperoleh profit 

secara maksimal (Yahaya & Lamidi, 2015). 

Menurut Hermanson dalam Sivathaasan et al (2013) tidak menutup 

kemungkinan bahwasanya perusahaan dengan tingkat profit yang baik juga akan 

mengalami penurunan pada tingkat profitnya. Peningkatan dan penurunan tingkat 

profit yang dialami oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal 

ini yang menimbulkan munculnya banyak pertanyaan mengenai faktor-faktor 

seperti apa yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas suatu 

perusahaan. Berdasarkan dari jurnal yang sudah pernah diteliti sebelumnya, maka 

dapat diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan seperti, ukuran perusahaan (Stierwald, 2010; Yazdanfar, 2013; Zaid, 

Ibrahim, dan Zulqarnain, 2014), manajemen modal kerja (Goddard, Tavakoli, dan 

Wilson, 2005; Chowdhury dan Amin, 2007; Alipour, 2011; Charumathi, 2012), 

usia perusahaan (Geroski dan Jacquemin, 2016; Bhayani, 2010; Agiomirgianakis, 
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Magoutas, dan Sfakianakis, 2012),  leverage (Burja, 2011; Mistry, 2012; Boadi, 

Antwi, dan Lartey, 2013), dan arus kas terhadap profitabilitas perusahaan disektor 

makanan dan minuman (Nwakaego, Ikechukwu, & Ifunanya, 2015). 

Mengingat bahwa profitabilitas mempunyai peran penting dan dapat 

dimaksimalkan maka penulis akan melakukan penelitian dengan berpedoman 

pada penelitian terdahulu. Faktor-faktor yang akan dijabarkan di dalam penelitian 

ini terdiri dari arus kas, leverage, dan struktur aset. Berdasarkan dari pernyataan 

yang telah dijabarkan diatas maka judul dari penelitian ini adalah “Analisis 

Pengaruh Arus Kas, Leverage, dan Struktur Aset Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2       Permasalahan Penelitian 

Lingkungan bisnis saat ini berada dalam usia diskontinuitas yang mana 

terjadi perubahan secara terus menerus dan dapat memberikan dampak yang 

meresahkan. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk dapat memprediksi 

kemampuannya di masa mendatang dengan akurat. Entitas bisnis mengambil 

sebagian besar keputusan berdasarkan laporan keuangan perusahaannya 

(Mazloom, Azarberahman, & Azarberahman, 2013). Sebagian besar entitas bisnis 

juga menyediakan laporan arus kas untuk digunakan dalam manajemen keuangan 

sebagai sumber informasi internal pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan 

keuangan yang paling efisien untuk mencerminkan kinerja unit bisnis merupakan 

laporan keuangan arus kas. Informasi yang penting disajikan langsung di dalam 

laporan arus kas yang akan berpengaruh terhadap penilaian dan pengambilan 
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keputusan investor dan juga efektif dalam menciptakan profitabilitas perusahaan 

(Ahmed & Ali, 2013).  

Nwakaego, Ikechukwu, dan Ifunanya (2015) mengumpulkan data-data 

yang berisi informasi keuangan perusahaan yang tercatat di Nigerian Stock 

Exchange untuk dijadikan objek dalam studinya. Studi yang Nwakaego, 

Ikhechukwu, dan Ifunaya lakukan bertujuan untuk mencari tahu dampak yang 

dapat ditimbulkan dari arus kas terhadap profitabilitas. Kesimpulan yang dapat 

diterima dari studi ini adalah komponen-komponen arus kas secara signifikan 

dapat mempengaruhi profitabilitas. Hal ini menandakan bahwa arus kas 

mempunyai peran yang dapat dianggap penting terhadap profitabiltas. Tetapi 

bersumber pada studi yang berbeda yang dilakukan oleh Gheshlaghi dan Faal, 

(2014) melalui data perusahaan yang diperoleh dari Tehran Stock Exchange 

menyatakan bahwasanya arus kas dan ROA mempunyai efek yang tidak 

signifikan. Kemudian arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dinilai 

mempunyai efek yang negatif terhadap ROE. Hasil dari uji statistik yang terakhir 

menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan yang bersifat progresif 

maupun regresif antara arus kas pendanaan dan ROA. 

Utang dianggap berguna apabila perusahaan dapat memanfaatkannya 

dengan tepat untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, yang nantinya 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengembalian kepada para pemegang 

saham. Utang dapat membantu perusahaan dalam membuat suatu rencana di masa 

depan (Alghusin, 2015). Biaya tetap dari utang seperti bunga utang pada 

umumnya telah ditetapkan pada saat utang tersebut terjadi, sehingga pada saat 
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melakukan perencanaan pihak perusahaan telah mengetahui tindakan-tindakan apa 

saja yang dapat dilakukan terhadap utang yang mereka peroleh tersebut. Jika 

bunga dari utang yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pengembalian 

utang tersebut maka perusahaan harus mengambil utang (Ahmad, Salman, & 

Shamsi, 2015). 

Menurut trade off theory, struktur modal mengindikasi bahwasanya 

perusahaan dapat mengambil utang terlebih dahulu untuk dapat menikmati 

pengembalian yang yang lebih besar. Sama halnya dengan teori Modgliani dan 

Miller 1958 yang mengungkapkan bahwa rasio utang dianggap tidak memiliki 

kaitan maupun dampak apapun terhadap nilai perusahaan. Kemudian dikatakan 

bahwa semakin banyak jumlah utang yang didapatkan maka akan semakin bagus 

karena dianggap sebagai salah satu sumber dana (Jahanzeb et al., 2013). Namun 

di dalam penerapannya teori tersebut sangatlah beresiko, karena semakin 

banyaknya utang maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan.  

Sebagian besar perusahaan manufaktur di Kesultanan Oman memiliki 

struktur aset. Tetapi tidak ada penjelasan yang pasti mengenai peran aset tetap dan 

aset lancar. Beberapa perusahaan ini memiliki persentase aset tetap yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan aset lancar, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga 

apabila dilihat dari kebalikannya hal ini menunjukkan bahwa kontribusi aset 

lancar lebih besar daripada kontribusi aset tetap untuk menghasilkan profit. 

Kemudian diperoleh hasil yang berbeda-beda dari setiap studi yang dilakukan. 

Salah satunya yaitu studi yang menyimpulkan bahwa tidak adanya 
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hubungan antara struktur aset terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan aset 

memiliki peran yang penting dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan 

profit (Ani, 2014) 

 

1.3       Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah arus kas operasi dapat memberikan pengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan? 

2. Apakah arus kas investasi dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 

3. Apakah arus kas pendanaan dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 

4. Apakah leverage dapat memberikan pengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan? 

5. Apakah likuiditas dapat memberikan pengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan? 

6. Apakah ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 

7. Apakah perputaran total aset dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 

8. Apakah perputaran aset lancar dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 
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9. Apakah perputaran aset tetap dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah arus kas operasi dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah arus kas investasi dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah arus kas pendanaan dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah leverage dapat memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah likuiditas dapat memberikan pengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

6. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

7. Untuk mengetahui apakah perputaran total aset dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 
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8. Untuk mengetahui apakah perputaran aset lancar dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

9. Untuk mengetahui apakah perputaran aset tetap dapat memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dibawah ini merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dapat 

diperoleh dari penelitian ini yang nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak: 

1.  Bagi Pihak Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang 

berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan melalui gambaran 

mengenai kondisi keuangan perusahaan.  

2.    Bagi Pihak Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya, yang memiliki kesamaan dalam variabelnya baik variabel 

dependen maupun variabel independen. Selain itu diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 
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1.5  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang 

nantinya akan diuraikan secara detail di dalam masing-masing bab. Adapun 

pembagian lima bab tersebut yaitu sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini dijelaskan secara detail mengenai latar belakang, 

permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat serta 

sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini akan menguraikan tentang berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen, model penelitian terdahulu, 

pengaruh variabel independen terhadap dependen, model penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang statistika deskriptif, hasil uji outlier, 

pemilihan model terbaik, dan hasil uji hipotesis 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab lima ini berisi tentang, kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi yang akan membantu dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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