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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006). Perkembangan ekonomi setiap 

perusahaan di era globalisasi saat ini sangatlah dinamis. Dimana perusahaan 

dituntut untuk mampu bersaing dalam berbagai bidang bisnis perusahaan dalam 

negeri maupun perusahaan asing. Banyaknya perusahaan – perusahaan yang 

berdiri menyebabkan adanya persaingan dunia bisnis yang sangat besar. 

Meningkatnya perusahaan untuk menghadapi pesaing maka perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan pengalokasian 

sumber daya secara maksimal. Kinerja keuangan dalam perusahaan dapat 

mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, 

sehingga perusahaan dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan yang telah 

dicapai pada perusahaan.  

Indonesia memiliki beberapa perusahaan yang mengalami kondisi 

penurunan laba bersih terhadap kinerja keuangan, yaitu terjadi pada perusahaan 

yang berada di sektor industri barang konsumsi diantaranya adalah PT Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR). PT Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengalami 
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penurunan kinerja keuangan pada kuartal I 2019. Laba bersih kedua perusahaan 

tersebut turun masing – masing sebesar 4,37% untuk UNVR dan 0,51% untuk 

MYOR. Pada kuartal I 2019, sub sektor industri makanan dan minuman tumbuh 

sebesar 6,77% dibandingkan kuartal IV 2018 yang hanya sebesar 2,74%. 

Pertumbuhan kuartal pertama ditahun 2019 merupakan pertumbuhan yang 

terendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yang hanya bisa mencapai 

angka 8 sampai 12%. Pertumbuhan sub sektor ini berturut – turut menurun sejak 

mencapai level tinggi pada kuartal IV 2017 dengan pertumbuhan sebesar 13,77% 

(Tamara, 2019). 

Tabel 1.1 

 

Sumber : www.idx.co.id 

Tabel 1.1 menunjukkan laba bersih terhadap kinerja keuangan yang terjadi 

pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Mayora Indah Tbk 

(MYOR) periode 2015-2019. Penurunan laba UNVR disebabkan rendahnya 

penjualan dari sub sektor makanan dan minuman sebesar Rp 3,1 triliun atau turun 
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sekitar 8,8% dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya yang bisa mencapai 

Rp 3,4 triliun, dengan memberikan kontribusi 29% terhadap penjualan UNVR 

secara keseluruhan. Berbeda dengan pertumbuhan pada sub sektor barang rumah 

tangga pada UNVR sebesar 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan 

pada sub sektor barang rumah tangga mampu mencapai Rp 7,4 triliun dan 

berkontribusi 71% dari total penjualan. Perbedaan turunnya laba yang terjadi pada 

MYOR adalah disebabkan adanya peningkatan beban usaha yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan penjualan. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi kedua perusahaan 

tersebut akan terus membangun meningkatkan kualitas kinerja keuangannya untuk 

membangun citra perusahaan yang lebih baik (https://katadata.co.id/).  

Berdasarkan kasus tersebut bisa menjadi indikasi untuk menilai sejauh 

mana tingkat kekuatan ataupun kesehatan keuangan perusahaan, maka seorang 

manajer keuangan dapat menilai dan menganalisa kinerja keuangan dari 

perusahaannya (Wikan dan Sri Laksmi, 2016). Perkembangan dunia bisnis yang 

semakin luas saat ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar 

perusahaan. Dimana antar perusahaan saling berlomba menciptakan dan 

mempertahankan citra perusahaan yang baik di mata konsumen untuk menjamin 

pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Adapun cara untuk melihat 

kesehatan keuangan perusahaan yakni dapat dilihat dari rasio keuangannya untuk 

memprediksi apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat – alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya kondisi keuangan suatu 

https://katadata.co.id/
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perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu 

(Siallagan & Ukhriyawati, 2019). Keberhasilan perusahaan biasanya berfokus 

pada laporan keuangannya dan data non keuangan lainnya yang dijadikan sebagai 

penunjang keberhasilan usaha. Informasi kinerja dapat memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menciptakan arus kas serta sumber dana yang ada (P. 

Perusahaan & Kinerja, 2018).  

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan yaitu 

likuiditas, manajemen aset, perputaran kas, struktur modal, laba bersih dan ukuran 

perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu 

likuiditas. Menurut Utami dan Pardanawati (2016), rasio likuiditas adalah  rasio 

yang menunjukkan keahlian perusahaan untuk penuhi kewajiban finansial yang 

berjangka pendek tepat pada waktunya. Hasil penelitian terdahulu tentang 

pengaruh likuiditas teradap kinerja keuangan yang digunakan Wulandari, dkk 

(2020)  menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siallagan dan Ukhriyawati (2016) dan Utami dan Perdanawati (2016). Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya menurut Astutik, dkk (2019) rasio likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu manajemen aset. 

Menurut Wulandari, dkk (2020) manajemen asset adalah proses terstruktur 

meratakan, pengoperasian, pemeliharaan, upgrade, serta membuang aset biaya 

efektif. Pengertian tersebut sering digunakan dalam dunia keuangan untuk 

menggambarkan obyek perusahaan yang mengelola investasi atas nama orang 
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lain. Rasio untuk mengukur manajemen aset adalah rasio perputaran total asset 

(total assets turnover ratio). Total assets turnover ratio adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aset perusahaan serta dihitung 

dengan membagi penjualan dengan total asset (Brigham&Houston, 2010). 

Penelitian mengenai pengaruh manajemen asset terhadap kinerja keuangan juga 

pernah dilakukan oleh Wulandari, dkk (2020) menyimpulkan bahwa manajemen 

asset memilki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian 

lain juga dilakukan oleh Utami dan Perdanawati (2016) dan Wijayati, dkk (2020) 

menyatakan bahwa manajemen aset berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan 

Budiman (2017) menyatakan bahwa manajemen aset berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu perputaran kas. 

Perputaran kas adalah perbandingan antara jumlah kas dan penjualan yang 

semakin tinggi tingkat perputaran kas dalam perusahaan maka semakin cepat 

perusahaan dalam memperoleh kasnya kembali dan volume penjualan yang besar 

dalam jumlah tertentu (Nugroho et al., 2019). Perputaran kas telah banyak 

digunakan menjadi variabel independen pada penelitian terhadap kinerja 

keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2020) 

menunjukkan bahwa perputran kas berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Suprihatin dan Nasser (2016) 

menyatakan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Nugroho, dkk (2019) yang menunjukkan hasil bahwa perputaran 

kas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah struktur 

modal. Struktur modal yaitu gambaran bentuk skala keuangan perusahaan antara 

modal yang dimilki bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) 

serta modal sendiri (shareholders equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu 

perusahaan (Fahmi, 2017). Penelitian mengenai struktur modal terhadap kinerja 

keuangan juga pernah dilakukan oleh Jonatan (2018) menyimpulkan bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Anthonie, dkk (2018) dan Wulandari, dkk (2020) 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Faktor kelima yang mempengaruhi kinerja keungan adalah laba berish. 

Laba bersih merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya 

(Horngren, 1997). Laba  merupakan  sasaran utama suatu perusahaan, baik itu 

perusahaan jasa atau perusahaan produksi. Dengan mendapatkanya laba yang 

relatif besar perusahaan dapat menggunakannya sebagai perluasan usaha atau 

dibagikan juga kepada pemilik saham. Dari setiap pencatatan laporan keuangan 

diharapkan mendapatkan laba bersih dari penjualan yang dikeluarkan. Dengan 

mendapatkanya laba bersih maka keuangan perusahaan akan menjadi lebih 

optimal dan pemasukkan yang didapatkan perusahaan dapat menutupi hutang dan 

akan menjadi berkurang. Laba bersih ini juga pernah dilakukan penelitian oleh 

Utami, dkk (2017) bahwa laba bersih mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayati, dkk 
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(2020) dan Fitriyani (2019) menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. 

Faktor keenam yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai skala yang 

menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara 

antara lain total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain – lain (Riyanto, 

2008). Ukuran perusahaan dapat dinyatakan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan karena ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mengalami perkembangan serta pertumbuhan yang bagus. Ukuran 

perusahaan juga pernah dilakukannya penelitian oleh Shibutse, dkk (2019)  

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jonatan (2018) . Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isbanah 

(2015)  menyatakan bahwa ukuran perusahaan pengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan. 

Penelitian kinerja keuangan perusahaan sudah banyak dilakukan. Namun 

hasilnya tidak konsisten sehingga penelitian ini bisa dilakukan kembali. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk 

(2020). Penelitian ini memiliki tiga perbedaan yaitu yang pertama ada tambahan 

pada variabel independen, yaitu laba bersih dan ukuran perusahaan. Laba bersih 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan dikarenakan laba atau keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan dapat mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan 

yaitu dilihat dari pertumbuhan laba pada setiap periode waktunya. Semakin besar 
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hasil laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan bahwa kondisi keuangannya dalam keadaan sehat dan bagus. Kinerja 

keuangan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

menginformasikan tentang keadaan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan semakin bagus kinerja keuangannya.  

Perbedaan yang kedua, objek penelitian yang semula Wulandari, dkk (2020) 

melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur diubah menjadi seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan penelitian 

ini memberikan gambaran yang berbeda dengan mengembangkan atau 

memperluas sektor perusahaan. Perbedaan yang ketiga, periode penelitian yang 

semula Wulandari, dkk (2020) melakukan penelitian periode 2016-2018 diubah 

menjadi periode 2015-2019 alasannya untuk memberikan gambaran hasil 

penelitian yang berbeda mengenai kinerja keuangan.  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka 

penelitian ini membahas mengenai hal – hal yang berpengaruh terhadap kineja 

keuangan perusahaan, maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul 

”Pengaruh Likuiditas, Manajemen Aset, Perputaran Kas, Struktur Modal, 

Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi 

empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019). 
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1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian diatas untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah 

dan untuk membatasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

lebih difokuskan pada pengaruh likuiditas, manajemen asset, perputaran kas, 

struktur modal, laba bersih, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2015-2019. 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan periode 

2015-2019? 

b. Apakah manajemen asset berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

periode 2015-2019? 

c. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap kinerja keuangan periode 

2015-2019? 

d. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan periode 

2015-2019? 

e. Apakah laba bersih berpengaruh terhadap kinerja keuangan periode 

2015-2019? 

f. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

periode 2015-2019? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI dengan 
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menggunakan rasio likuiditas, manajemen asset, perputaran kas, struktur modal, 

laba bersih dan ukuran perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan 

penerapan teori  tentang kinerja keuangan perusahaan menggunakan 

rasio likuiditas, manajemen asset, perputaran kas, struktur modal, laba 

bersih dan ukuran perusahaan. 

2. Investor, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan keputusan 

investasi bagi seorang investor yang akan menanamkan modalnya 

kepada suatu perusahaan. 

3. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis dimasa yang akan dating. 

4. Bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

perhitungan kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas, manajemen asset, 

perputaran kas, struktur modal, laba bersih, dan ukuran perusahaan  

  


