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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum, tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah 

mendapat keuntungan (laba) yang maksimal. Dengan keuntungan (laba) yang 

maksimal yang didapatkan, maka perusahaan dapat mempertahankan 

keberlangsungan usaha dan dapat terus berkembang serta memberikan 

keuntungan bagi pemiliknya. Untuk melakukan pengukuran seberapa besar 

tingkat keberhasilan perusahaan di dalam memperoleh tingkat pengembalian 

atas laba maka diperlukan analisis keuangan, yakni dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas bisnis normal (Hery, 

2015). Pencapaian profitabilitas yang tinggi tergantung kepada keahlian pihak 

manajemen perusahaan di dalam melakukan perencanaan, memperoleh, serta 

memanfaatkan dan mengelola modal kerja secara efektif dan efisien. Maka dari 

itu, setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya, 

karena rasio profitabilitas yang semakin tinggi, maka keberlangsungan hidup 

suatu perusahaan akan lebih terjamin (Ananda & Ibrahim, 2017). Return on 

Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan 

keahlian perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan 

keseluruhan aset yang dimiliki (Kasmir, 2016). 
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Namun dalam perjalannya, seringkali perusahaan dihadapkan pada 

permasalahan terkait efisiensi modal kerja. Pengelolaan modal kerja yang efektif 

dan efisien sangat penting, karena jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan 

modal kerja dapat menyebabkan kegiatan usaha yang berlangsung dalam 

perusahaan menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan sama sekali. 

Maka dari itu, penting untuk menganalisis modal kerja saat ini dan 

menghubungkannya dengan situasi keuangan yang akan dialami perusahaan di 

masa depan. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat efisiensi modal 

kerja adalah perputaran modal kerja (working capital turnover). Perputaran 

modal kerja diawali ketika kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja 

hingga kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode dari perputaran modal 

kerja, menunjukan perputaran yang cepat sehingga perputaran modal kerja 

semakin tinggi dan perusahaan juga semakin efisien yang pada akhirnya 

meningkatkan rentabilitas perusahaan. 

Selain melihat efisiensi pengelolaan modal kerja, pengukuran tingkat 

efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset yang 

dimiliki untuk melaksanakan kegiatannya juga penting untuk dilakukan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rasio aktivitas dan rasio 

likuiditas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

bisnis dalam penggunaan asetnya (Septiana, 2019). Jika perusahaan mempunyai 

aset yang terlalu banyak, maka perusahaan juga memerlukan biaya modal yang 

tinggi, sehingga menyebabkan perolehan laba menurun. Rasio aktivitas yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah perputaran modal kerja (working capital 

turnover) dan perputaran total aktiva (total assets turnover). 

Rasio likuiditas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(utang) jangka pendeknya (Septiana, 2019). Dalam mengukur rasio modal kerja 

tidak hanya melihat dari seberapa besar kecilnya perbedaan aktiva lancar dengan 

hutang jangka pendek, namun melainkan harus melihat pula pada hubungan 

serta perbandingan antara kedua rasio tersebut yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pengembalian kewajiban (utang). Rasio lancar 

yang tinggi dapat menunjukkan kelebihan kas dibandingkan dengan tingkat 

kebutuhan atau elemen aset lancar dengan likuiditas rendah (seperti persediaan). 

Rasio lancar yang tinggi memang terlihat baik jika dilihat dari prespektif 

pandangan kreditur, tetapi hal tersebut terlihat kurang menguntungkan apabila 

dilihat dari sudut pandang pemegang saham karena aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan tidak dipergunakan dengan efektif. Sebaliknya, rasio lancar yang 

rendah relatif lebih riskan, tetapi mencerminkan bahwa manajemen telah 

menggunakan serta melakukan pengelolaan aktiva lancar secara efektif.  

Perusahaan industri rokok cukup menarik untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian karena industri rokok di Indonesia memiliki peranan yang besar dalam 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan tingkat konsumsi rokok terbesar di dunia. Laporan sensus 

penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rokok 
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menempati urutan kedua dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia pada Bulan 

Maret 2020.  

Data menunjukkan bahwa beras merupakan produk terpenting untuk 

pengeluaran rumah tangga di Indonesia, yaitu 25,3 %. di daerah pedesaan dan 

20,2% di perkotaan. Sedangkan rokok menempati urutan kedua dengan 

persentase 10,9% di daerah pedesaan dan 12,2% di perkotaan 

(http://www.liputan6.com , diakses tanggal 15 Mei 2021).  

Data ini cukup memberikan bukti bahwa perusahaan rokok memiliki 

prospek yang baik, karena besarnya konsumsi masyarakat terhadap produk 

tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan rokok juga berbanding lurus dengan semakin meningkatnya tingkat 

penjualan rokok tersebut. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan 

penjualan maka dapat dilihat dari tingkat pencapaian laba. Pencapaian laba 

merupakan salah satu indikator untuk menilai profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan. Dengan kata lain, margin keuntungan yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan semakin banyak 

keuntungan. Hal ini terlihat dari peningkatan dan penurunan persentase 

profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA) tahunan masing-masing perusahaan 

rokok, yang ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Perolehan ROA Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Rokok Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 

PERUSAHAAN 

ROA 

2016 2017 2018 2019 2020 

PT. Gudang Garam 10,60 11,62 11,28 13,83 9,78 

PT. HM Sampoerna 30,02 29,37 29,05 26,96 17,28 

PT. Bentoel Internasional Investama -15,48 -3,41 -4,09 0,30 -21,40 

PT. Wismilak Inti Makmur 7,85 3,31 4,07 2,10 10,69 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Data di atas memperlihatkan rasio profitabilitas yakni Return On Asset 

perusahaan rokok setiap tahun mengalami fluktuasi. Seperti pada PT. Gudang 

Garam yang selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan 

persentase profitabilitas, sedangkan pada tahun 2020, perusahaan mengalami 

penurunan profitabilitas sebesar 4,05% atau hanya sebesar 9,78% dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 13,83%. 

Penurunan profitabilitas juga terjadi pada PT. HM Sampoerna. Pada tahun 

2016, perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas sebesar 30,02%. Penurunan 

profitabilitas pada PT. HM Sampoerna terus terjadi selama 5 Tahun berturut 

turut. Hingga pada tahun 2020, perusahaan mengalami peningkatan laba dan 

memperoleh tingkat profitabilitas sebesar 17,28%. 

Berbeda dengan kedua perusahaan di atas, PT. Bentoel Internasional 

Investama sempat mengalami kenaikan profitabilitas, dari yang semula pada 

2016 sebesar -15,48% naik sebanyak 12,07%  atau menjadi -3,41% pada tahun 
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2017. Walau sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 atau memperoleh 

profitabilitas sebesar -4,09%, namun pada tahun 2019 PT. Bentoel Internasional 

Investama berhasil meningkatkan profitabilitas dengan perolehan sebesar 

0,30%,. Kenaikan tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya. Perusahaan 

kembali mengalami penurunan profitabilitas dengan tingkat perolehan 

profitabilitas sebesar -21,40% pada tahun 2020. 

PT. Wismilak Inti Makmur juga mengalami penurunan profitabilitas 

selama tahun 2017 hingga 2019, yang semula dari tahun 2016 memperoleh 

tingkat profitabilitas sebesar 7,84%.  Namun pada tahun 2020, PT. Wismilak Inti 

Makmur mengalami peningkatan profitabilitas yang cukup signifikan, yakni 

sebesar 10,69% dari yang semula pada tahun 2019 hanya 2,10% atau mengalami 

kenaikan sebesar 8,59%. Kenaikan dan penurunan tingkat profitabilitas pada 

keempat perusahan ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu 

menghasilkan laba secara maksimal dari penggunaan modal dan aktiva yang 

belum efisien oleh perusahaan. 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh perputaran modal kerja, 

perputaran total aktiva, dan rasio lancar terhadap profitabilitas juga telah 

dilakukan penelitian, namun terdapat perbedaan hasil penelitian tersebut. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Mardiah & Nurulrahmatiah (2020), menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Putri (2018), yang 

menyatakan sebaliknya bahwa variabel perputaran modal kerja pengaruhnya 

tidak signifikan negatif terhadap profitabilitas. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purnasari et al. (2019) 

menunjukkan bahwa variabel perputaran total aktiva memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini berbanding terbalik dengan 

Putri (2018) mengatakan bahwa perputaran total aktiva berpengaruh tidak 

signifikan positif terhadap profitabilitas dan penelitian Adha & Sulasmiyati 

(2017) yang mengatakan bahwa perputaran total aktiva berpengaruh tidak 

signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purnasari et al. (2019) 

menunjukkan bahwa rasio lancar berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. Penelitian ini berbanding terbalik dengan Adha & Sulasmiyati 

(2017) yang mengatakan bahwa rasio lancar berpengaruh tidak signifikan positif 

terhadap profitabilitas.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas dan untuk melihat konsistensi 

hasil penelitian terdahulu sehingga sangat penting untuk diteliti bagaimanakah 

pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aktiva, dan rasio lancar 

terhadap profitabilitas pada perusahaan industri rokok di Indonesia. Kekhususan 

dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang diteliti berbeda dan waktu 

penelitiannya juga berbeda, sehingga diharapkan bisa mendapatkan hasil yang 

benar-benar menguji secara ilmiah pengaruh perputaran modal kerja, perputaran 

total aktiva, dan rasio lancar terhadap profitabilitas pada perusahaan industri 

rokok di Indonesia. Lebih khusus lagi sebagai objek penelitian disini adalah 

perusahaan industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini karena 

perusahaan tersebut merupakan jenis perusahaan yang mengalami fluktuasi laba 
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yang cukup signifikan sehingga lebih memungkinkan diteliti keterkaitan 

perputaran modal kerja, perputaran total aktiva, dan rasio lancar terhadap 

profitabilitas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aktiva, dan rasio 

lancar terhadap profitabilitas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aktiva, dan 

Rasio Lancar terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Rokok 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi 

ruang lingkup skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aktiva, dan Rasio 

Lancar terhadap Profitabilitas pada perusahaan sektor industri rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 

2. Seberapa besar pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total 

Aktiva, dan Rasio Lancar terhadap Profitabilitas pada perusahaan sektor 

industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui 

bahwa terdapat research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya dan masih 

terdapat pula fenomena gap. Dapat dilihat juga adanya permasalahan mengenai 

perolehan profitabilitas perusahaan sub sektor industri industri rokok yang tidak 

stabil (fluktuatif), serta terdapat adanya perbedaan hasil penelitian antara 

variabel-variabel penelitian yaitu variabel Perputaran Modal Kerja, Perputaran 

Total Aktiva, dan Rasio Lancar terhadap Profitabilitas pada perusahaan sub 

sektor industri rokok tahun 2016-2020. Berdasarkan permasalahan penelitian 

tersebut, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

2. Apakah terdapat pengaruh Perputaran Total Aktiva terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

3. Apakah terdapat pengaruh Rasio Lancar terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

4. Apakah terdapat pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total 

Aktiva, dan Rasio Lancar secara simultan terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Untuk menguji pengaruh Perputaran Total Aktiva terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Untuk menguji pengaruh Rasio Lancar terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

4. Untuk menguji pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total 

Aktiva, dan Rasio Lancar secara simultan terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan Sub Sektor Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi 

yang membahas mengenai manajemen keuangan khususnya mengenai 
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topik pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aktiva, dan rasio 

lancar terhadap profitabilitas. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan penjelasan kepada pihak mana saja yang 

dapat menerima manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat praktis 

dari penelitian ini: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi ujian 

sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Universitas Muria Kudus. Selain itu, ini merupakan 

pengalaman yang berharga serta mampu memberikan wawasan 

pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh saat 

menempuh perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya dan 

mengembangkan pemahaman mengenai manajemen keuangan 

yang diterapkan dalam investasi di pasar modal. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan variabel-

variabel penelitian ini untuk meningkatkan Profitabilitas 

perusahaan dan sebagai bahan mengevaluasi, memperbaiki, dan 

melakukan upaya peningkatan kinerja manajemen di masa 

mendatang. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan 

dan juga dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang akan 

datang khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan. 

d. Bagi Calon Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi para investor yang 

akan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

  

 


