
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada umumnya tujuan yang diinginkan perusahaan ditinjau dari sudut 

pandang ekonomi adalah mencapai atau memperoleh profit yang maksimal 

dalam menjalankan usahanya. Laba perusahaan yang diperoleh digunakan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kesuksesan 

perusahaan bisa dicapai melalui pengelolaan manajemen yang baik, khususnya 

pengelolaan manajemen keuangan agar modal yang dimiliki bisa bergungsi 

sebagaimana mestinya. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan yang efektif 

dan efisien dalam menghasilkan laba tidak hanya dilihat dari besar kecilnya 

jumlah laba yang diperoleh tetapi dapat dilihat dari profitabilitasnya. 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Bagi 

perusahaan masalah profitabilitas sangat penting karena digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang 

dimilikinya. Ada beberapa ukuran yang dipakai untuk melihat kondisi 

profitabilitas suatu perusahaan, antara lain: Gross Profit Margin, Gross Profit 

Margin Net, Return On Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE), Profit 

Margin, Rentabilitas Ekonomis, Earning Power. (Sartono, 2001:122). Di 

dalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan menggunakan Return On 
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Investment (ROI, karena mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan aktivanya. 

 Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur 

pengelolaan aktiva yaitu rasio aktivitas. Dengan rasio aktivitas kita dapat 

mengetahui efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya serta mengelola asset yang dimilikinya. Rasio aktivitas yang 

sering digunakan oleh perusahaan antara lain: perputaran piutang, perputaran 

persediaan, perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva. Rasio 

profitabilitas berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dan efektivitas 

operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, karena rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen seperti ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan  dari penjualan, 

pendapatan dan investasi. 

 Alat transportasi sangat dibutuhkan dalam menunjang setiap aktivitas, 

bahkan dapat dikatakan aktivitas seseorang dapat tertunda jika alat 

transportasinya tidak mendukung. Ditambah dengan semakin padatnya jumlah 

kendaraan yang ada dijalan, semakin tingginya tingkat kemacetan serta adanya 

kenaikan harga BBM, membuat orang mulai mencari alternatif kendaraan yang 

lebih sederhana dan hemat energi. Konsumsi kendaraan bermotor di Indonesia 

semakin banyak, hadirnya mobil baru dengan harga jual yang murah yang 

ramah lingkungan semakin marak. Semakin banyak perusahaan yang tumbuh 

dan berkembang di Indonesia akan memberikan pengaruh positif terhadap 

perkembangan pemulihan perekonomian Indonesia.  
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 Fenomena di Indonesia sekarang ini Pemerintah tengah mengadakan 

program Low Cost Green Car (LCGC) yang merupakan program pengadaan 

mobil ramah lingkungan yang diproyeksikan dengan harga terjangkau. 

Program LGCG diatur pada peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, 

program LGCG dilatar belakangi oleh upaya mendorong penggunaan 

kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung 

konversi energi di bidang transportasi serta mendukung upaya peningkatan 

kapasitas produksi industri kendaraan dalam negeri. (Biro Analisis Anggaran 

dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI).  

 Program mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car 

(LCGC) cukup berhasil mendongkrak kinerja perekonomian. Meski LCGC 

dinilai berpotensi membengkakkan volume BBM subsidi, program ini mampu 

berkontribusi 0,3 persen pada pertumbuhan ekonomi. (www.jawapos.com). 

Perkembangan dunia otomotif beberapa tahun ini tumbuh pesat mengikuti 

kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penjualan industri 

otomotif tahun 2009 sampai 2011 yang disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Penjualan dan keuntungan Otomotif di Indonesia Tahun 2009-2013 

 

 

 

 

    Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2014 

 Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa penjualan otomotif di Indonesia 

pada tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat, 

Tahun Penjualan Keuntungan 

2009  Rp        9.796.860   Rp   1.022.543  

2010  Rp      12.841.750   Rp   1.253.146  

2011  Rp      15.836.082   Rp   1.745.401  

2012  Rp      17.816.815   Rp   1.870.383  

2013  Rp      18.471.321   Rp   1.775.702  

http://www.jawapos.com/baca/artikel/135/mobil-murah-dongkrak-ekonomi-indonesia
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namun meningkatnya penjualan otomotif tidak selalu diikuti dengan 

peningkatan keuntungannya. Keuntungan otomotif mengalami peningkatan 

pada tahun 2009-2012 sejalan dengan peningkatan penjualan, tetapi pada tahun 

2013 keuntungan menurun padahal pada tahun tersebut penjualan mengalami 

peningkatan.  

 Salah satu aktivitas yang langsung mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan merupakan 

tulang punggung dalam perusahaan karena hasil dari penjualan menentukan 

besarnya laba atau rugi perusahaan. Laba maksimal dapat dicapai dengan 

memaksimalkan aktivitas penjualan. Penjualan merupakan aktivitas yang 

sangat penting dalam perusahaan dan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan, jika total penjualan perusahaan 

meningkat maka keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya 

profitabilitas dapat mencerminkan keberhasilan menejemen dalam 

menjalankan suatu perusahaan.  

 Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap 

Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Otomotif yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dibentuk sebagai berikut:  
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1. Apakah rasio aktivitas dengan variabel perputaran piutang, perputaran 

persediaan, perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan sektor otomotif  yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia? 

2. Dari keempat variabel rasio aktivitas, manakah yang paling berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan sektor otomotif  yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas dengan variabel perputaran 

piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap dan perputaran 

total aktiva terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor otomotif  

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui dari keempat variabel rasio aktivitas yang paling 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor otomotif  

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara praktis dan efisien 

terutama dalam masalah perputaran aktiva. 

b. Bagi investor dan calon investor perusahaan otomotif yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon 

investor dengan memberikan tambahan wawasan dan informasi dalam 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai 

acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya. 


