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ABSTRAK 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Leverage dan Likuiditas 

terhadap Profitabilitas pada perusahaan otomotive yang go public di BEI. 

Perusahaan Otomotive digunakan dalam penelitian ini, karena perusahaan ini 

merupakan kelompok perusahaan yang cukup besar dan berkembang pesat di 

Indonesia. Perusahaan Otomotive memiliki iklim persaingan yang sangat ketat, 

Melihat kondisi yang demikian, banyak perusahaan yang ingin masuk ke sektor 

tersebut sehingga persaingannya sangat tajam. Untuk itu perusahaan harus 

memperkuat faktor internal agar dapat tetap berkembang dan bertahan dalam 

persaingan. Tetapi tahun 2008-2011 mengalami penurunan profitabilitas. 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang merupakan data yang diambil dari laporan tahunan Perusahaan Otomotive di 

Indonesia yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun metode 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka pada 

tahap analisis digunakan uji Normalitas dan uji Asumsi Klasik, aplikasi SPSS 

digunakan untuk membantu pengujian model ini. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uji secara simultan untuk 

variabel Leverage (X1), Likuiditas (X2) berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y). 

Sedangkan untuk variabel Leverage (X1) secara parsial berpengaruh terhadap 

Profitabilitas, variabel Likuiditas (X2) secara parsial berpengaruh terhadap 

Profitabilitas.   

 

Kata kunci : Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Balakang 

Di  dalam  usaha  untuk  mengelola  dan  menjalankan  kegiatan  

perusahaan,  manajer memerlukan dana untuk kegiatan ekspansi bisnisnya. 

Salah satu alternatif  bagi  perusahaan  dalam  memenuhi  dana  tersebut  

adalah  dengan  hutang.  Hutang  merupakan  mekanisme  yang  bisa  

digunakan  untuk  mengurangi  atau  mengontrol  konflik  keagenan  

(internal  control).  Hal  ini  bisa  mengurangi  keinginan  manajer  untuk 

menggunakan free cash flow guna membiayai kegiatan-kegiatan yang 

tidak  optimal dan juga penggunaan hutang meningkatkan risiko. Menurut 

Jensen (1986  dalam  harjito  dan  Nurfauziah,  2006)  mengusulkan  

bahwa  kebijakan  hutang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mendisiplinkan  

manajer  karena  manajer  harus  bekerja lebih keras untuk membayar 

kembali hutang dan bunganya.  

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang akan timbul 

dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban 

disaat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan 

mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa 

datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu (Baridwan, 

2004). Perusahaan yang sedang berkembang memerlukan modal yang 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 

 

dapat diperoleh dan hutang maupun ekuitas. Besar kecilnya rasio hutang 

dapat dilihat pada rasio Debt Equity Ratio (DER). Hutang mempunyai dua 

keuntungan yaitu (a) bunga yang dibayarkan dapat dipotong dengan tujuan 

pajak, sehingga menurunkan biaya efektif dan hutang, (b) pemegang 

hutang (debtholder) mendapatkan pengembalian tetap (Masdupi, 2005) 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai 

dengan utang. Utang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari 

kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007). Dalam bahasa lebih mendasar, leverage adalah sejauh 

mana kita menggunakan utang sebagai sumber dana dibandingkan dengan 

menggunakan dana milik sendiri atau modal sendiri. Hal ini dapat diukur 

dengan membandingkan antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri. 

Leverage dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Tingkat leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menunjukkan perubahan yang menonjol akibat dari perubahan lain yang 

kecil. Perusahaan menggunakan operating dan financial leverage dengan 

tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya aktiva 

dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan 

pemegang saham. Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas 

keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan 

yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan 

menurunkan keuntungan pemegang saham. 
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Saat ini penggunaan modal pinjaman oleh perusahaan semakin 

meningkat, baik itu untuk tujuan jangka pendek maupun untuk jangka 

panjang. Hal ini disebabkan umumnya mengalami perubahan percepatan 

yang sangat cepat. Pada sisi lain, modal pinjaman mengandung resiko 

cukup besar yang muncul akibat adanya beban tetap yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar pula beban tetap yang harus 

dipikul perusahaan. Pertimbangan oleh perusahaan yang paling penting 

dalam menarik dana pinjaman adalah bahwa penggunaan modal pinjaman 

tidak mengganggu keadaan likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Di 

samping itu, modal pinjaman memberikan efek financial yang 

menguntungkan disbanding jika hanya menggunakan modal sendiri.  

Perusahaan yang sedang berkembang memerlukan modal yang 

berasal dari hutang maupun ekuitas. Perusahaan-perusahaan yang 

dijalankan dengan baik umumnya berdasarkan rencana operasi mereka 

pada seperangkat laporan keuangan. Proses perencanaan itu dimulai 

dengan ramalan penjualan untuk masa tiga tahun kedepan atau lebih. 

Kemudian aktiva yang dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan itu 

ditentukan, dan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan 

bagaimana aktiva yang dibutuhkan itu akan dibiayai. Pada tahap tersebut, 

laporan laba rugi dan neraca dapat diproyeksi, serta rasio-rasio utama 

dapat diramalkan. 

Pada prinsipnya leverage keuangan mengacu pada pengertian 

pengguanan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki beban 
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tetap dengan maksud agar meningkatkan keuangan potensial bagi 

pemegang saham. Leverage keuangan menyangkut penggunaan dana, 

dimana suatu perusahaan harus membayar biaya tetap untuk suatu harapan 

atas kenaikan penghasilan bagi pemegang saham. Bagaimanapun juga 

naiknya leverage keuangan juga akan menaikkan risiko terhadap aliran 

pendapatan bagi pemegang saham. Kebijakan leverage suatu perusahaan 

secara langsung akan berpengaruh kepada laba atau profit. Demikian juga 

dengan likuiditas. 

Likuiditas (Riyanto, 2001) adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Dalam penelitian ini dalam menilai likuiditas 

menggunakan rasio lancar (Current Ratio). Rasio lancar dalam sebuah 

laporan keuangan menunjukkan seberapa besar aset yang dibiayai dengan 

utang. Rasio lancar ini menekankan pada peran penting pendanaan utang 

bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 

didukung oleh pendanaan utang (Horne dan Wachowicz, 1998).  Semakin 

besar rasio ini, semakin besar likuiditas perusahaan. Menurut Van Horne 

(1998) kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan 

likuiditas. Jadi, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. 

Perusahaan Otomotive digunakan dalam penelitian ini, karena 

perusahaan ini merupakan kelompok perusahaan yang cukup besar dan 

berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan Otomotive memiliki iklim 
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persaingan yang sangat ketat, Melihat kondisi yang demikian, banyak 

perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut sehingga persaingannya 

sangat tajam. Untuk itu perusahaan harus memperkuat faktor internal agar 

dapat tetap berkembang dan bertahan dalam persaingan. Tetapi tahun 

2008-2011 mengalami penurunan profitabilitas. 

Tabel 1. Data Profitabilitas  Perusahaan Otomotive 

No Nama Perusahaan 
ROE (Y) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Tunas Ridean Tbk. 34.28 41.02 28.65 29.26 30.87 

2 Sugih Energi Tbk 10.78 -5.47 5.69 5.69 -1.66 

3 Indo Acidatama Tbk 6.51 16.71 6.21 13.4 28.11 

4 Selamat Sempurna Tbk 26.29 37.33 39.43 41.69 8.2 

5 Intraco Penta Tbk 14.32 17.01 28354 31.46 8.16 

6 Indomobil Sukses Internasional Tbk 58.73 52.82 50.57 23.37 15.83 

7 Hexindo Adiperkasa Tbk 60.94 34.05 34.42 39.61 26.71 

8 Indo Kordsa Tbk 16.12 13.64 19.94 10.24 11.95 

9 Astra International Tbk 46.44 41.11 42.65 33.98 31.06 

10 Astra Otoparts Tbk 36.11 23.03 26.57 29.51 29.09 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah penulis) 

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, kecenderungan penurunan 

profitabilitas perusahaan Otomotive tersebut menandakan juga terdapat 

masalah profitabilitas pada perusahaan Otomotive juga tinggi. Penurunan 

profitabilitas pada perusahaan Otomotive dalam penelitian ini 

diindikasikan oleh leverage, intensistas modal dan likuiditas. Profitabilitas  

adalah  kemampuan  suatu  perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Perusahaan dengan  tingkat  profitabilitas  yang  tinggi  

umumnya  menggunakan  hutang  dalam  jumlah  yang  relatif  sedikit  
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karena  dengan  tingkat  pengembalian  investasi  yang  tinggi  perusahaan 

dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan saja. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul 

"PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN OTOMOTIVE YANG 

GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah leverage  berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan 

Otomotive yang Go Public di BEI ? 

b. Apakah likuiditas  berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan 

Otomotive yang Go Public di BEI ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Atas dasar perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisa pengaruh leverage  terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Otomotive yang Go Public di BEI  

b. Untuk menganalisa pengaruh likuiditas  terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Otomotive yang Go Public di BEI  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjelaskan secara empiris 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi leverage pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya lagi Perusahaan Otomotive.                       

2. Manfaat Bagi penelitian selanjutnya 

Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambaban referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

mendatang. 
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