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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Ketatnya era persaingan dalam dunia industry membuat keunggulan 

kompetitif semakin berkembang dan melibatkan pada pentingnya kinerja 

keuangan perusahaan, kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil 

ekonomi yang mampu di raih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui 

aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien 

dan efektif. 

Suatu perusahaan umumnya di dirikan untuk memperoleh laba yang 

maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat di pertahankan dan 

berkembang dengan baik, dalam pencapaian tujuan perusahaan baik 

manajemen maupun pimpinan perusahaan sering sekali dihadapkan pada 

berbagai masalah yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan. 

Pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat disediakan dari sumber 

intern perusahaan dan juga dari sumber ekstern. 

Keadaan ekonomi perusahaan yang baik membuat penggunaan utang 

pada saat tertentu akan lebih menguntungkan dibandingkan bila perusahaan 

memilih untuk menerbitkan ekuitas. Semakin besar utang, maka semakin 

besar pula risiko yang akan dihadapi perusahaan. Perusahaan perlu 

mempertimbangkan alternatif lain demi mencapai keuntungan yang 

diharapkan. Salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa 
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besar penggunaan utang sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan yang 

digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sebab, salah satu tingkat 

keberhasilan dalam kinerja perusahaan terletak pada pendanaan yang berasal 

dari utang tersebut.  

 Perusahaan yang tidak dapat mengelola dana dari utang secara 

produktif akan memberikan pengaruh negatif dan berdampak terhadap 

menurunnya profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, jika utang tersebut dapat 

dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek investasi yang produktif, 

hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dan akan berdampak 

terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya laba dan juga besarnya utang dan 

aktiva pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

Tabel 1.1 Besarnya total utang, total laba dan total aktiva lancar 
perusahaan food and beverage tahun 2010-2014. 

No Tahun Total Utang 
(Rp) 

Total Laba    
(Rp) 

Total Aktiva 
Lancar            
(Rp) 

1. 2010 4.444.976.564 
 

964.281.595 5.841.651.288 
 

2. 2011 6.724.980.902 1.038.175.967 7.767.114.568 
 

3. 2012 8.627.931.559 2.020.029.442 9.735.016.589 
 

4. 2013 10.890.561.758 2.053.497.881 12.528.585.423 
 

5. 2014 11.397.048.389 1.486.919.701 12.107.202.744 

Sumber: Lampiran 1 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan data  total utang, total 

aktiva lancar dan total laba pada perusahaan sektor food and beverage. Total 

utang mengalami peningkatan berturut turut dari tahun 2010 hingga tahun 

2014, sedangkan total laba dan total aktiva lancar tahun 2010 hingga tahun 

2014 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2010 hingga tahun 2013 

mengalami peningkatan dan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami 

penurunan.  

Penurunan profitabilitas perusahaan ini disebabkan oleh krisis 

ekonomi yang dialami negara Indonesia pada tahun 2013, defisit neraca 

perdagangan negara Eropa Cina dan India membawa dampak secara langsung 

pada penurunan mata uang rupiah (www.vivanews.com). Hal ini berdampak 

secara langsung pada penurunan profitabilitas perusahaan dan meningkatnya 

hutang dari perusahaan. 

Prospek perkembangan industri makanan dan minuman Indonesia  

memiliki potensi untuk terus berkembang, sejalan dengan tingginya tingkat 

populasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Negara Indonesia memiliki jumlah 

populasi terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Besarnya 

populasi di Indonesia menjadi salah satu peluang tersendiri bagi 

perkembangan Perseroan. Besarnya potensi perkembangan industri makanan 

dan minuman ini menunjukan bisnis Perseroan memiliki potensi yang sangat 

besar untuk terus berkembang.  
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Perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur sektor makanan 

dan minuman memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengembangkan 

produknya, dengan cara melakukan inovasi-inovasi yang cenderung 

mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan perusahaan lainnya. 

Menurut Menperin, industri makanan dan minuman diproyeksikan akan 

tumbuh rata-rata 8,4% /tahun lebih besar dibanding pertumbuhan industri 

nasional yang ditargetkan rata-rata sebesar 6,7% /tahun. Hal ini didukung 

dengan adanya penambahan investasi dalam beberapa tahun ke depan, 

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, serta proses integrasi ASEAN. 

Industri makanan dan minuman mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan sektor industri terutama kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas. Berdasarkan data BPS, kontribusi 

industri makanan dan minuman terhadap PDB industri nonmigas pada 2010 

sebesar 33,62 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2010 industri 

tersebut menyerap lebih dari 1,5 juta orang tenaga kerja. Pada tahun yang 

sama, kontribusinya pada penerimaan devisa mencapai 5,7 miliar dolar AS 

(www.antaranews.com). 

Jurnal penelitian dari Afrida (2012) yang menjelaskan tentang 

likuiditas yang mempunyai pengaruh namun tidak signifikan, ini dikarenakan 

tingkat likuiditas yang sudah baik tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. Jurnal penelitian selanjutnya yang dilakukan Mareta (2011) 

tentang financial leverage yang memiliki pengaruh positif, menunjukkan 
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bahwa solvabilitas mengalami kenaikan maka profitabilitas juga mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam penelitian mengambil 

judul “Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas dan solvabilitas berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap profitabilitas? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak bias, dalam 

pembahasan diperlukan pembatasan penelitian yang sesuai dengan ruang 

lingkup pembahasan. Adapun pembatasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Analisis berdasarkan data laporan keuangan yang digunakan adalah data 

laporan laba rugi dan neraca mulai periode 2010-2014. 
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2. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu current ratio, pada rasio 

solvabilitas menggunakan debt to equity ratio dan pada profitabilitas 

menggunakan return on assets. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk: 

a. Mengetahui pengaruh likuiditas dan solvabilitas secara parsial dan 

simultan terhadap profitabilitas. 

b. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait, yaitu: 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan atau sumbangan pemikiran dalam pengambilan 

kebijaksanaannya guna kemajuan perusahaan. 

b. Bagi Investor Dan Calon Investor  

  Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman yang sahamnya tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Penelitian ini sebagai sarana pengembangan dan pengaplikasian 

ilmu yang sudah diterapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada 

peneliti selanjutnya, dan diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan 

bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


