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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menaikkan 

harga jual bahan bakar minyak (BBM) pada bulan April 2015. Kenaikan 

harga BBM pada bulan April tersebut tak lepas dari rencana pemerintah 

yang akan mulai menerapkan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) 

sebesar 15 % dalam setiap liter BBM. Spread dari kenaikan harga tersebut 

akan digunakan untuk menutupi ongkos pembelian BBN dari pelaku usaha. 

Rencana pemerintah untuk menerapkan pencampuran bahan bakar 

nabati (BBN), membuat Kementerian ESDM mengusulkan penambahan 

subsidi untuk biodiesel dari semula Rp 1.500 per liter menjadi Rp 5.000 per 

liter sedangkan bioetanol dari yang semula Rp 2.000 per liter menjadi Rp 

3.000 per liter baik bagi PSO maupun non-PSO. Hal ini menunjukkan 

adanya penambahan alokasi BBN sebesar Rp 14,31 triliun dari APBN 2015 

sebesar Rp 3,09 triliun menjadi RAPBN-2015 sebesar Rp 17,40 

triliun(http://www.saham.ws) 

 Kenaikan harga BBM di dalam negeri justru terjadi ketika harga 

minyak mentah di pasar global tengah mengalami tren penurunan, di pasar 

ICE London Exchange, harga minyak mentah jenis Brent berada di level 

US$ 54,70 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) dikisaran US$ 

45,85. Sementara rata-rata harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) 
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berada dikisaran US$ 52 sampai US$ 57 per barel atau mengalami 

penguatan. (http://www.saham.ws). 

Sejumlah analis menilai penurunan harga minyak dunia akan 

memberikan dampak negatif bagi saham disektor komoditas, tetapi 

memberikan angin segar bagi sektor konsumer dan ritel. Harga minyak yang 

terus menurun membuat kemungkinan investor terus membanting saham 

komoditas dan pertambangan. Posisi indeks sektor pertambangan pada 

bulan Agustus dan September 2015 mencapai 1.600 hingga 1.650.  

Imbal hasil (return) yang berkebalikan dengan imbal hasil IHSG, 

yang terus menanjak naik. Selama lima tahun terakhir return saham sektor 

pertambangan anjlok 29,41%, berkebalikan dengan return IHSG yang 

melonjak 122,61% pada kurun waktu tersebut. Kondisi tersebut dapat 

dilihat dari sisi positif yaitu perseroan bisa menekan biaya operasional. 

Setiap penurunan harga sebesar US$36 juta-US$40 juta dari total biaya 

operasi perseroan. (http://market.bisnis.com). 

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama yang 

menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari 

sektor pertambangan yang memberikan kontribusi penerimaan devisa 

Negara pada setiap tahunnya. Selain itu, sektor pertambangan juga 

memberikan efek atau menjadi pemicu pertumbuhan sektor lainnya serta 

menyediakan kesempatan kerja bagi 34 ribu tenaga kerja langsung. 

Kontribusi sektor pertambangan juga ditunjukkan adanya peluang besar 
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karena bahan tambang akan selalu dibutuhkan oleh manusia. 

(www.esdm.go.id) 

 Tahun 2015 hingga saat ini mengalami penurunan hingga banyak 

perusahaan gulung tikar. Saham industri pertambangan menjadi salah satu 

dari dua yang terburuk dalam performa berdasarkan tahun kalender yakni 

minus 26,62%. Pesimisme pasar terkait dengan perlambatan ekonomi, 

permintaan yang melemah dan indeks produksi sampai margin keuntungan 

yang menurun di sektor pertambangan ini.(www.republika.co.id) 

Pergerakan saham di sektor pertambangan sangat terpengaruh oleh 

kinerja industri pertambangan. Perusahaan pertambangan menerima 

pesimisme pasar saham hingga akhir tahun dibandingkan dengan sektor 

industri lainnya. Penurunan harga saham merupakan peluang bagi investor 

untuk menanamkan modalnya, tetapi disisi lain perusahaan mengalami 

penurunan kinerja dalam peningkatan profitabilitasnya. Fenomena tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data Penjualan dan Keuntungan Perusahaan Sektor Pertambangan 
pada Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun  Penjualan Keuntungan 
2010 Rp 151.064.447,35 Rp 18.081.537,65 
2011 Rp 172.675.639,24 Rp 25.858.927,20 
2012 Rp 180.808.085,32 Rp 38.497.767,24 
2013 Rp 207.691.910,77 Rp 13.289.002,62 
2014 Rp 589.094.390,78 Rp 16.642.342,52 
Jumlah  Rp 1.301.334.473,46 Rp 112.369.577,21 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia,2015 

 
Pada Tabel 1.1 data penjualan dan keuntungan perusahaan sektor 

pertambangan menunjukkan penjualan dan keuntungan yang tiap tahunnya 
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meningkat namun mengalami penurunan keuntungan pada tahun 2013 yang 

diikuti dengan prosentase keuntungan  juga mengalami penurunan. Tahun 

2014 menunjukkan perubahan prosentase penjualan yang sangat tinggi 

diikuti dengan prosentase keuntungan tidak terlalu tinggi mengingat 

perusahaan sektor pertambangan banyak mengalami kerugian akibat dari 

kurs rupiah yang lemah. 

Pada fenomena tersebut, merupakan tantangan bagi perusahaan 

pertambangan untuk memperhatikan kinerja dalam menjalankan usahanya 

agar tujuan utama untuk mencapai profitabilitas yang diinginkan oleh para 

stakeholder terpenuhi. Dalam upaya untuk mengurangi dampak penurunan 

harga komoditi, perusahaan sektor pertambangan cenderung menaikkan 

tingkat produksi (dan karenanya menekan harga lebih lanjut). 

(www.indonesia-investments.com). 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya 

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk kelangsungan hidup 

perusahaannya dalam usaha untuk memenuhi  kepentingan para stake 

holder. Adapun tujuan perusahaan antara lain untuk memperoleh 

keuntungan (profit), meningkatkan nilai perusahaan dan untuk memuaskan 

kebutuhan masyarakat (http://www.pps.unud.ac.id). Untuk mencapai 

tujuannya perusahaan melakukan berbagai strategi agar tujuannya dapat 

tercapai. 

Ada beberapa cara untuk mengkasifikasikan strategi yaitu strategi 

generik yang menyebutkan tiga macam alternatif strategi: diferensiasi, biaya 
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rendah dan fokus. Strategi diferensiasi menekankan pada faktor non-harga 

sebagai alat persaingan, dan membebankan harga premium untuk 

mengkompensasi tambahan biaya yang muncul dari strategi semacam itu. 

Strategi biaya rendah selalu menekankan operasi perusahaan agar tercapai 

efisiensi biaya dan kemudian mengandalkan harga yang rendah sebagai alat 

kompetisi. Strategi fokus mengkhususkan pada pelayanan yang belum 

terlayani atau tidak terlayani dengan baik(Halim dan Hanafi,2003:11). 

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat laba 

yang diperoleh perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

mengukur perolehan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva dan modal saham yang tertentu. (Halim dan Hanafi, 2003:83) Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Rasio 

profitabilitas terdiri dari profit margin, return on assets dan return on equity. 

Manajer keuangan harus mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga perusahaan dapat menentukan 

langkah untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul 

(Nugroho,2011:2). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

adalah terdiri dari profit margin, tingkat perputaran aset dan rasio lancar 

yang digunakan pada hasil operasi (Brigham dan houston, 2010:146).  

Peranan pengelolaan keuangan serta pentingnya analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam perusahaan sangat 
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diperlukan untuk mengevaluasi kinerjanya. Melalui analisis faktor rasio 

lancar dan perputaran aset yang mempengaruhi pengukuran profitabilitas 

dapat digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan jangka pendek 

maupun jangka panjang sehingga kebutuhan dalam menjalankan operasinya 

serta keinginan stakeholder dapat terpenuhi. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tingkat 

rasio lancar (current ratio) dan perputaran aset kaitannya dengan 

profitabilitas perusahaan dengan alasan terdapat fenomena penurunan 

keuntungan pada tahun 2013. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Lancar dan 

Perputaran Aset Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah rasio lancar dan perputaran aset berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang sahamnya 

tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

2. Di antara rasio lancar dan perputaran aset, variabel mana yang 

berpengaruh lebih besar terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor 

pertambangan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka 

penulis hanya membatasi pada periode penelitian 2010-2014. Data yang 

digunakan adalah data aset lancar, hutang lancar, total aset, penjualan, laba 

bersih secara periode tahunan dalam laporan keuangan perusahaan sektor 

pertambangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio lancar dan 

perputaran aset terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor 

pertambangan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor 

pertambangan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Bagi manajemen Perusahaan Sektor Pertambangan yang sahamnya 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan jangka pendek 

maupun jangka panjang. 
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b. Bagi investor dan calon investor Perusahaan Sektor Pertambangan 

yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan 

calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi pada perusahaan sektor pertambangan yang 

sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

ilmu serta referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian selanjutny 

 




