
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan produksi atau distribusi yang 

berguna untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Salah satu tujuan 

terpenting dari setiap perusahaan yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan, baik 

itu kinerja operasional maupun kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan 

yang baik akan berpengaruh terhadap laba perusahaan, dimana laba yang 

diperoleh akan meningkat. Dalam memaksimalkan laba, perusahaan juga harus 

mempunyai strategi agar perusahaan mampu melakukan kegiatan operasionalnya 

secara efisien. Menurut Nitariana (2016) efisiensi operasional merupakan efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjulan, 

sehingga biaya dapat diminimalkan dan akan tercapai laba yang maksimal. 

Dimana laba tersebut dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas. 

Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham tertentu, (Munawir, 1980). Rasio ini digunakan untuk mengetahui 

ukuran tingkat efiektifitas manajemen suatu perusahaan. Perusahaan dapat 

dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut dapat meningkatkan 

profitabilitasnya. Menurut Hanafi dan Halim (2016) ada tiga rasio profitabilitas 
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yang sering dibicarakan yaitu net profit margin, return on investment atau return 

on asset, dan return on equity. 

Rasio profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu return on 

assets. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan, dimana 

ROA membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Menurut 

Munawir (1980) return on assets ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh 

dari operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan 

untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. Semakin tinggi nilai ROA maka 

akan semakin tinggi pula laba yang akan dihasilkan. Perusahaan dengan kondisi 

laba yang maksimal akan memberikan sinyal positif bagi pihak eksternal dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Hal ini sesuai dengan teori signaling yang dikembangkan oleh Spence (1973) 

bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik 

informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan 

perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Teori 

signaling yang dikembangkan oleh Spence (1973) didukung oleh hasil penelitian 

Yuniningsih et, al., (2018) yang menyatakan berdasarkan sinyal yang diterima 

oleh investor, investor dapat membuat keputusan beli atau jual. Jadi sinyal 

memberi investor berbagai tanda sehingga mereka dapat memberikan gambaran 

tentang prospek perusahaan di masa depan.   
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Banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Menurut 

Susilawati, et, al., (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan yaitu perputaran persediaan dan perputaran total aset. Menurut Cam 

dan Ozbek (2015); Deloof (2003); dan Jose dan Jerry (1996), profitabilitas 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh siklus konversi kas. Menurut Sari dan 

Chabachib (2013) profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh Leverage, 

Efektivitas Aset dan Sales. Menurut Sanjaya dan Sutarti (2014) profitabilitas 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh biaya operasional dan arus kas operasi. 

Kenerja keuangan yang diproksi dengan ROA dapat dipengaruhi oleh efisiensi 

operasional yang mana efisiensi operasional dapat dihitung menggunakan rasio 

perputaran asset, perputaran asset tetap, dan Equity Turnover (Ndolo, 2015). 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Nitariana (2016) dan Gill et, al., 

(2014), efisiensi operasi dapat diukur dengan menggunakan, total assets turnover,  

biaya operasional terhadap pendapatan penjualan, siklus konversi kas, dan arus 

kas operasi. Menurut penelitian Luciana (2003) rasio efisiensi operasi dapat 

diukur dengan perputaran total aktiva. Adapun dalam penelitian ini faktor-faktor 

profitabilitas yang akan digunakan adalah rasio efisiensi operasional keuangan 

yang diukur menggunakan perputaran total asset, biaya operasional terhadap 

pendapatan penjualan, siklus konversi kas, dan arus kas  operasi. 

Perputaran total asset atau total assets turnover merupakan rasio yang 

menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk 

menciptakan penjualan dan mendapatkan laba, (Sartono, 2012). Semakin tinggi 
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perputaran total aktiva menunjukkan bahwa tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba menjadi semakin efektif, sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan  dalam penelitan yang telah 

dilakukan oleh Sari dan Chabachib (2013); dan penelitian Budiang et, al., (2017), 

dimana menunjukkan ada pengaruh positif signifikan antara Total Asset Turnover 

dan Return on Asset (ROA). Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Susilawati et, 

al., (2017), mempunyai hasil yang berbedah, dimana hasil penelitiannya yaitu 

perputaran total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Selain total assets turnover, biaya operasional terhadap pendapatan penjualan 

adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

pejualan. Menurut Hartini (2016), semakin besar BOPO maka akan semakin kecil 

tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan perusahaan dan nilainya signifikan. 

Semakin rendah BOPP menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam 

menggunakan biaya operasionalnya dalam menghasilkan pendapatan penjualan, 

maka keuntungan perusahaan akan semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Pinasti dan Mustikawati (2018); dan 

penelitian Lemiyana dan Litriani (2016); dan penelitian Suardana, et, al., (2018) 

dimana menunjukkan ada pengaruh negatif signifikan antara BOPO dan 

profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sanjaya dan Sutarti (2014) 

juga menunjukkan bahwa biaya operasional  memiliki hubungan yang sangat kuat 

dan signifikan terhadap prifitabilitas yang diproksi oleh ROA. Tetapi penelitian 

yang dilakukan oleh Findo (2017), mempunyai hasil yang berbeda, dimana hasil 
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penelitiannya yaitu BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Selanjutnya rasio untuk mengukur efisiensi operasional keuangan adalah 

siklus konversi kas atau cash conversion cycle, yaitu interval waktu antara 

pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku sampai dengan waktu terkumpulnya 

kas dari hasil penjualan barang jadi. Menurut Brigham dan Houston (2006) bahwa 

semakin lama siklus konversi kas maka semakin tinggi kebutuhan akan 

pendanaan. Salah satu cara untuk mempercepat siklus konversi kas yaitu dengan 

memperpanjang periode penangguhan utang. Hal ini dapat dibuktikan dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Deloof (2003) dan penelitian yang dilakukan 

oleh Jose dan Jerry (1996), menunjukkan bahwa siklus konversi kas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cam dan Ozbek (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Zakari dan Saidu 

(2016), dimana menunjukkan ada pengaruh positif signifikan antara siklus 

konversi kas dan profitabilitas. 

Pengukuran efisiensi operasional dapat juga dilihat berdasarkan arus kas 

operasional. Operating Cash Flow (OCF) adalah kas yang timbul dari kegiatan 

operasional perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, 

pendapatan dan biaya-biaya. Perusahaan akan melakukan efisiensi agar 

pengeluaran-pengeluaran dapat dilakukan sekecil mungkin dan dapat 

memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sutanto dan Muktiadji (2012); penelitian 
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Liman dan Mohammed (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Munadhiroh 

dan Nurchayati (2015), dimana menunjukkan ada pengaruh positif antara arus kas 

operasi dan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan 

Sutarti (2014) juga menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki hubungan yang 

sangat kuat dan signifikan terhadap prifitabilitas yang diproksi oleh ROA. Tetapi 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2006), menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh antara arus kan operasi dengan profitabilitas. 

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tergabung di indeks Kompas 100. Perusahaan manufaktur dalam 

indeks Kompas 100 dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan indeks Kompas 

100 merupakan kumpulan 100 saham yang yang memiliki likuiditas yang tinggi, 

kapitalisasi pasar atau nilai pasar yang tinggi, juga merupakan saham-saham yang 

memiliki fundamental kinerja yang baik. Dimana jika perusahaan memiliki 

likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. 

Kondisi seperti ini akan memberikan sinyal positif kepada investor untuk 

berinvestasi. Sedangkan pemilihan perusahaan dibidang manufaktur dikarenakan 

perusahaan di bidang ini mengalami pertumbuhan dan mengalami peningkatan. 

Manufaktur merupakan sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, 

peralatan dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-

bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki harga jual. Dimana perusahaan 

manufaktur ini menghasilkan output yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari, maka perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. 
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Permasalahan yang dihadapi perusahaan manufaktur yang tergabung di indeks 

Kompas 100 dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan, dimana laporan 

keuangan tahunan menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan 

profitabilitas perusahaan (ROA), hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Profitabilitas (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

indeks Kompas 100 periode 2012-2017 

 
Sumber : www.idx.co.id 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan 

pertahun mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dan tingkat pertumbuhan 

profitabilitas cenderung negatif. Meski tingkat pertumbuhan profitabilitas dari 

tahun 2015 ke tahun 2016 sempat mengalami kenaikan. Hal ini mendorong 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Tiga Pilar Sejahtera Food. Tbk 6,56 6,90 5,13 4,12 7,77 -9,71

2 Astra Interntional. Tbk 12,48 10,42 9,37 6,36 6,99 7,84

3 Charoen Pokphand Indonesia. Tbk 21,71 16,08 8,37 7,42 9,19 10,18

4 Gajah Tunggal Tbk 8,80 0,78 1,68 -1,79 3,35 0,25

5 Garuda Metalindo. Tbk - - 12,64 10,63 11,56 8,18

6 Gudang Garam. Tbk 12,68 8,63 9,27 10,16 10,60 11,62

7 H.M. Sampoerna. Tbk 37,89 39,48 35,87 27,26 30,02 29,37

8 Indofood CBP Sukses Makmur. Tbk 12,86 10,50 10,16 11,01 12,56 11,21

9 Indofood Sukses Makmur. Tbk 8,06 3,64 5,99 4,04 6,41 5,85

10 Indocement Tunggal Prakarsa. Tbk 20,93 18,84 18,26 15,76 12,84 6,44

11 Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tbk - - 14,72 15,65 16,08 16,90

12 JAPFA Comfeed Indonesia. Tbk 9,80 4,29 2,45 3,06 11,28 5,25

13 Kalbe Farma. Tbk 18,85 17,41 17,07 15,02 15,44 14,76

14 Kimia Farma. Tbk 9,91 8,72 7,97 7,82 5,89 1,37

15 Pan Brothers. Tbk 4,51 4,47 2,76 1,95 2,56 1,36

16 Semen Baturaja (Persero). Tbk 24,91 11,51 11,22 10,84 5,93 2,90

17 Semen Indonesia (Persero.) Tbk 18,54 17,39 16,24 11,86 10,25 4,17

18 Sri Rejeki Isman. Tbk 6,45 5,54 7,23 7,11 6,27 6,75

19 Stell Pipe Industry of Indonesia. Tbk 3,39 4,63 2,92 2,92 1,70 0,40

20 Unilever Indonesia. Tbk 40,38 42,14 40,18 37,20 38,16 37,05

21 Wijaya Karya Beton. Tbk 7,47 8,26 8,48 3,86 6,04 4,82

15,06 12,61 11,81 10,11 10,99 8,43

-0,16 -0,06 -0,14 0,09 -0,23Tingkat Pertumbuhan

RATA-RATA

No Nama Perusahaan

Profitabilitas (ROA)

Tahun

http://www.idx.co.id/
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peneliti untuk menguji fenomena ini. Research gap dan fenomena profitabilitas 

perusahaan yang disajikan diatas dijadikan dasar dalam penentuan judul penelitian 

ini. Judul penelitian ini yaitu “Rasio Efisiensi Operasional Keuangan dalam 

Mengukur Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Tergabung pada 

Indeks Kompas 100 Periode 2012-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah perputaran total asset berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 

2012-2017? 

2. Apakah biaya operasional pendapatan penjualan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 

100 periode 2012-2017? 

3. Apakah siklus konversi kas berpengaruhterhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 2012-2017? 

4. Apakah arus kas operasional berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 

2012-2017? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran total asset terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 

2012-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional pendapatan penjualan 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks 

Kompas 100 periode 2012-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikluk konversi kas terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 

2012-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasional terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang tergabung pada indeks Kompas 100 periode 

2012-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakansebelumnya, 

adapun anfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan kepada pembuat 

kebijakan tentang pentingnya efisiensi operasional dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 



10 
 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada para 

investor tentang pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

investasi modalnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang bergabung dalam indeks 

Kompas 100. 

1.4.3 Manfaat Bagi Pengetahuan 

Memberikan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh efisiensi operasional perusahaan melalui perputaran total asset, 

biaya operasional terhadap pendapatan penjualan, siklus konversi kas, arus 

kas operasi, terhadap profitabilitas perusahaan dan sebagai dasar 

melakukan penelitian yang lebih. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan 

mengenai masalah yang ada dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

terlalu luas dan tidak terdapat kerancuan dalam penulisan skripsi maka penulis 

memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dibatasai pada profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

rasio return on assets (ROA) pada perusahaan manufaktur yang tergabung 

di indeks Kompas100 periode 2012-2017 
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2. Penelitian ini dibatasai pada indikator efisiensi operasional keuangan yang 

diukur dengan perputaran total asset, biaya operasional terhadap 

pendapatan penjualan, siklus konversi kas, dan arus kas operasi. 

  




