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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan memiliki banyak 

perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil. Dimana perusahaan di 

Indonesia memberikan kesempatan untuk negara maju dalam menanamkan modalnya 

di perusahaan yang berada di Indonesia yang dengan kata lain dapat membantu 

perkembangan ekonomi Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia berkesan untuk 

diteliti dalam aspek beragam jenis perusahaan baik lokal maupun asing. Dengan itu 

persaingan antar manajemen baik manajer ataupun direktur dalam mengawasi modal 

kerja dan menganalisis tingkat perputaran modal kas, tingkat konversi kas, serta 

perputaran piutang yang dirancang perusahaan ke depan semakin kreatif, efektif, dan 

matang dalam mempertahankan perkembangan perusahaannya.  

Pada perkembangan globalisasi saat ini salah satu tujuan dari sebuah 

perusahaan yaitu berlomba-lomba atau bersaing dengan perusahaan besar ataupun 

kecil untuk mendapatkan pangsa pasar sehingga perusahaan perlu meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas usaha. Untuk meningkatkan kelangsungan efisiensi dan 

efektifitas perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan memaksimalkan laba 

perusahaan yang tidak berbeda dengan negara maju atau berkembang. Hal ini juga 

membuat sejumlah aktivitas untuk menetapkan tujuan dari perusahaan. Setiap 

aktivitas memerlukan dana untuk mendanai kegiatan operasional sehari-harinya. 

Jessi Christiyani, Analisis Pengaruh Working Capital, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Financial Asset To Total 
Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45, 2018 
UIB Repository ©2018 



2 
 

Universitas Internasional Batam 

Kegiatan operasional ini disebut dengan modal kerja, dimana investasi atas modal 

perusahaan dalam aktiva lancar dan penggunaan hutang lancar untuk mendanai 

investasi tersebut Toan et al. (2017) sedangkan Hoang (2015) menyatakan bahwa 

modal kerja merupakan penanganan atas aktiva lancar dan hutang lancar. Manajemen 

modal kerja suatus perusahaan dikenal sebagai salah satu elemen penting dalam 

manajemen keuangan (Samiloglu & Akgun, 2016) suatu perusahaan telah diakui 

sebagai daerah penting dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mencakup 

keputusan tentang jumlah dan kombinasi aktiva lancar dan membiayai mereka. Proses 

pengelolaan modal kerja meliputi keputusan tentang aspek yang berbeda dari 

investasi tunai, pemeliharaan tingkat tertentu persediaan,pengelolaan piutang,dan 

hutang. 

Pengelolaan modal kerja yang tepat akan berpengaruh pada kegiatan operasional 

perusahaan. Kegiatan operasional ini akan berpengaruh pada pendapatan yang akan 

diperoleh perusahaan. Pendapatan tersebut akan dikurangi dengan beban pokok 

penjualan dan beban operasional atau beban lainnya sampai diperoleh laba atau rugi. 

Pengelolaan modal kerja ini berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas). Perusahaan yang dikatakan memiliki 

tingkat profitabilitas tinggi berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang 

digunakan perusahaan tersebut atau semakin besar kemampuan perusahaan modal 

kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien pengelolaan modal 

kerja tersebut, sehingga sejumlah pengukuran dapat digunakan untuk melihat kondisi 

suatu perusahaan dalam profitabilitasnya, dengan cara menggunakan Return on 
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Assets sebagai alat ukurnya. Dalam pengamatan dapat dilihat, dimana variabel Return 

on Assets (ROA) perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mengalami ketidak tetapan pada nilai Return on Assets dari tahun 2012-2016. 

Tabel 1.1 
Rata-rata pada Return on Assets (ROA) Pada Perusahaan LQ45  

Tahun 2012 – 2016 
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 0,3118 0,2977 0,2774 0,2469 0,2682 
Sumber : ICMD (2018). 

 Nilai rata-rata ROA dari tabel 1.1 pada perusahaan LQ45 mengalami 

penurunan pada tahun 2012 hingga 2015 dan peningkatan kembali pada tahun 2016 

hal ini dapat dikatakan bahwa ROA mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga 

dapat mempengaruhi kondisi pada perusahaan.  

 Selama 6 (enam) bulan BEI merilis daftar perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45 yang dimana kapasitalisasi pasar saham sangat likuid dan memiliki nilai 

yang besar. Indeks saham ini dipilih berdasarkan kriteria dari urutan tertinggi yang 

mewakili sektornya dalam mengklarifikasi industri pada Bursa Efek Indonesia 

berdasarkan frekuensi transaksi tertinggi. Yang termasuk dalam kategori LQ45 akan 

terus dipantau setiap awal bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya, apabila 

memiliki saham yang tidak sesuai maka akan digantikan dengan saham yang 

memenuhi kriteria. Dengan itu dapat dilihat bahwa kumpulan 45 saham paling likuid 

yang dapat memberikan gambaran signifikan berdasarkan pasar modal di perusahaan 

BEI. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Working Capital, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Financial Asset to Total 

Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45”. Penelitian ini mencoba 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap 

profitabilitas perusahaan. Demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang 

harus diambil untuk kelangsungan usaha. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan 

yang penulis rumuskan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Cash Conversion Cycle (CCC) berpengaruh terhadap profitabilitas? 

2. Apakah Average Collection Period (ACP) berpengaruh profitabilitas? 

3. Apakah Average Inventory Period (AIP) berpengaruh terhadap profitabilitas? 

4. Apakah Net Trade Cycle (NTC) berpengaruh terhadap profitabilitas? 

5. Apakah Liquidity berpengaruh terhadap profitabilitas? 

6. Apakah Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas? 

7. Apakah Growth berpengaruh terhadap profitabilitas? 

8. Apakah Size berpengaruh terhadap profitabilitas? 

9. Apakah Financial Asset to Total Asset (FATA) berpengaruh terhadap 

profitabilitas? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Cash Conversion Cycle (CCC) terhadap 

profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Average Collection Period (ACP) terhadap 

profitabilitas. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Average Inventory Period (AIP) terhadap 

profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Net Trade Cycle (NTC) terhadap profitabilitas. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Liquidity terhadap profitabilitas. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap profitabilitas. 

7. Untuk mengetahui pengaruh Growth terhadap profitabilitas. 

8. Untuk mengetahui pengaruh Size terhadap profitabilitas. 

9. Untuk mengetahui pengaruh Financial Asset to Total Asset (FATA) terhadap 

profitabilitas. 

 Selain tujuan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini juga bisa 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi  

 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dan diharpakan sebagai bahan referensi 

ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya tentang permasalahan CCC, ACP, 

AIP, NTC, Leverage, Liquidity, Growth, Size, dan FATA terhadap Profitabilitas 

dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian. 
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2. Bagi Perusahaan 

 Bagi pihak perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dan 

digunakan sebagai pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk 

mengefisiensikan modal kerja terhadap profitabilitas dalam pencapaian hasil 

yang optimal. 

3. Bagi Investor 

 Penelitian dari hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dalam menilai modal dari kinerja perusahaan dan membantu investor dalam 

pengambilan keputusan investasi dalam bentuk laporan keuangan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

   Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari masalah 

dan pembahasan yang diteliti, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, 

dan pengembangan hipotesis. 

 

 

Jessi Christiyani, Analisis Pengaruh Working Capital, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Financial Asset To Total 
Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45, 2018 
UIB Repository ©2018 



7 
 

Universitas Internasional Batam 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian mengenai pendekatan dan metode 

penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah, meliputi 

rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, 

teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data, dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang 

digunakan yang terdiri dari hasil pengelolahan data yang dikumpulkan 

dari analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi panel, 

dan hasil uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa 

di masa yang akan datang. 
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