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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur atau manufacturing company merupakan perusahaan 

yang mengubah bahan baku menjadi produk yang dijual kepada konsumen untuk 

menghasilkan laba yang maksimal. Kinerja keuangan perusahaan manufaktur dapat 

diketahui dari tingkat profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan salah satu faktor 

utama bagi perusahaan dalam menilai kemajuan keuangannya setiap periode. 

Profitabilitas merupakan indikator atas kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Indikator yang digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan adalah 

Return On Equity (ROE). ROE dipilih sebagai indikator dalam pengukuran kinerja 

keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah efektif dan efisien dalam 

penggunaan sumber dananya. Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki, 

perusahaan dapat memonitor perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. 

Manajer keuangan dapat memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan dengan 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor terhadap 

profitabilitas, perusahaan dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-

masalah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul. Ketika profitabilitas 
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perusahaan tinggi maka perusahaan efisien dalam mengelola penggunaan modal yang 

dilakukan oleh manajemen keuangan begitu juga sebaliknya. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas, diantaranya 

pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan yang cepat memberikan dampak yang positif 

dalam posisi persaingan. Penjualan yang meningkat secara signifikan dan diiringi 

dengan adanya peningkatan pangsa pasar merupakan indikator adanya pertumbuhan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat menimbulkan adanya isu negatif dari segi 

persaingan. Oleh sebab itu perusahaan dapat menurunkan isu dengan 

mengembangkan dan membangun pemikiran konsumen dari segi kualitas dan 

pelayanan. Perusahaan perlu melakukan penekanan pada pengendalian biaya 

operasional untuk menghindari adanya penurunan laba agar pertumbuhan perusahaan 

tidak mempengaruhi besarnya biaya operasional yang tidak terkendali (Kusumajaya, 

2011). 

Menurut Ross et al. (2009) pertumbuhan perusahaan dibagi menjadi dua 

tingkatan dilihat dari internal dan yang dapat dipertahankan. Tingkat pertumbuhan 

internal merupakan tingkat yang dipertahankan perusahaan hanya dengan 

mengandalkan pendanaan internal saja sedangkan tingkat pertumbuhan yang dapat 

dipertahankan merupakan tingkat pertumbuhan maksimal yang dapat dipertahankan 

oleh sebuah perusahaan tanpa meningkatkan pengungkitan keuangannya. Kebutuhan 

pendanaan eksternal dan pertumbuhan merupakan hal yang berhubungan. Jika hal 

yang lain dianggap sama, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan atau aset 

maka semakin besar kebutuhan atas pendanaan eksternal. 
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Papilaya dan Ririhena (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan mempunyai berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan industri telekomunikasi dan didukung dengan pernyataan Sunarto dan 

Budi (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Barus dan Leliani (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Hutomo (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

Ketika pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan maka perusahaan harus 

mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya adalah kebijakan keuangan.  

Kenaikan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan leverage keuangan 

perusahaan. Ketika perusahaan meningkatkan leverage keuangan akan 

mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan untuk bisa 

menyelesaikan kewajiban utangnya. Dengan kata lain leverage keuangan memiliki 

dampak yang baik dan buruk bagi perusahaan. Dampak baiknya dapat menyebabkan 

perusahaan menjadi berkembang lebih baik dari segi kinerja, dan dampak buruknya 

mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi menurun bahkan dapat berakibat pada 

kondisi kepailitan atau bangkrut (Putri et al., 2015). 

Menurut Brigham dan Houston (2007) leverage memiliki tiga implikasi. 

Implikasi yang pertama jika investasi oleh pemegang saham tidak mencukupi maka 

perusahaan dapat tetap beroperasi dengan cara berhutang, dengan begitu para 

pemegang saham masih tetap memiliki pengendalian terhadap perusahaan walaupun 



4 
 

 
 

dengan kondisi investasi yang terbatas. Implikasi yang kedua yaitu kreditur melihat 

ekuitas atau dana yang disetor pemilik untuk memberikan marjin sehingga ketika 

pemegang saham memberikan sebagian kecil dari total pembayaran maka risiko 

perusahaan sebagian besar ada pada kreditur. Implikasi yang ketiga yaitu jika 

perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai 

dengan dana pinjaman dibanding pembayaran bunga maka pengembalian terhadap 

modal lebih besar. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan penggunaan internal 

financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan utang (rasio utang). Suku 

bunga yang tinggi akan menyebabkan bunga pinjaman kredit bank menjadi naik dan 

mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman oleh perusahaan dengan begitu laba 

yang seharusnya dapat dipakai untuk operasi menjadi berkurang karena tingkat 

pengembalian pinjaman (Ali, 2007). 

Febria (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. pernyataan tersebut didukung oleh Stein (2012) 

mengungkapkan bahwa rasio debt to equity ratio berpengaruh secara parsial terhadap 

ROE perusahaan-perusahaan industry tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Setiana dan Rahayu (2012) menunjukkan bahwa secara simultan debt 

to assets ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 

Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan Putri et al. (2015) dan Sunarto 

dan Budi (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 



5 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang masih menunjukan adanya perbedaan maka 

penelitian tersebut perlu diteliti kembali untuk memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu dengan judul 

“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Leverage Terhadap Profitabilitas”. 

Alasan pemilihan objek perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur 

memiliki kegiatan operasional yang dimulai dari aktivitas pembelian sampai aktivitas 

penerimaan kas dari penjualan. Perusahaan dengan siklus operasi lebih panjang 

memiliki margin laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan siklus 

operasi lebih pendek. Oleh sebab itu, untuk melakukan kegiatan tersebut perusahaan 

membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada aktiva tetap perusahaan. 

Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk 

membiayai operasi perusahaan salah satunya untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap profitabilitas? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari 

penelitian ini dilakukan adalah: 

a. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap profitabilitas. 

b. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap 

profitabilitas. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi referensi akuntansi mengenai pengaruh 

pertumbuhan perusahaan dan leverage terhadap profitabilitas. 

b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 


