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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini menuntut setiap 

perusahaan untuk dapat mengelola manajemen perusahaannya dengan profesional 

dan mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi 

dunia. Seiring dengan waktu, semakin banyak muncul pesaing baru baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri menuntut pihak perusahaan untuk 

meningkatkan kuantitas produk yang berkualitas agar dapat bersaing dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mampu 

bersaing perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 

 Pertumbuhan laba perusahaan akan menunjukkan kinerja perusahaan dalam 

suatu periode dan juga sebagai panduan bagi perusahaan untuk meningkat 

keuntungan di masa yang akan datang. Pihak perusahaaan terkadang tidak 

mengetahui bahwa perusahaan yang mereka kelola dalam kondisi baik atau kurang 

baik. Perusahaan yang baik dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban perusahaan yang akan dibayar, dapat melaksanakan kegiatan 

operasionalnya dengan stabil dan mampu bertahan dalam segala kondisi 

perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 
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perusahaan dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan adalah analisis laporan 

keuangan (Ningsih, 2014).  

Rasio keuangan leverage merupakan salah satu jenis analisis laporan keuangan 

yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari periode yang satu ke periode yang lain. Menurut Kasmir 

(2011:151), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Irham (2012:62), 

penggunaan leverage yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan. 

Penggunaan hutang yang terlalu besar melebihi asset akan berdampak pada 

penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Riyanto, 2008). 

Perusahaan yang banyak melakukan pembiayaan dengan hutang tidaklah sehat, 

karena kelebihan hutang yang besar akan memberikan dampak negative bagi 

perusahaan (Natalia, 2013:81). Namun, apabila hutang dapat dikelola dengan baik 

dan dapat digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut akan 

memberikan pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan perusahaan 

(Riyanto, 2008). 

Rasio leverage dalam penelitian ini di wakili oleh Debt to Equity Ratio (DER) 

Alasan memilih variabel ini dalam penelitian yaitu untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang yang dimiliki perusahaan dan mengetahui 

pengaruh hutang tersebut terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh rasio keuangan 

terhadap pertumbuhan laba sangat berguna dalam menilai kinerja keuangan 
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perusahaan untuk masa yang akan datang. Penulis tertarik melakukan penelitian 

pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur skala produksinya 

cukup besar dan membutuhkan modal yang besar pula untuk pengembangan 

produk dan ekspansi pangsa pasarnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Narpatilova (2013) yang menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa 

rasio hutang berpengaruh terhadap laba sedangkan menurut Warthy (2012) yang 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia menyatakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Menurut 

Ningsih (2014) yang menggunakan sampel perusahaan industri sektor pertanian 

yang pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan tidak 

berpengaruh  juga terhadap pertumbuhan laba. Hasil-hasil penelitian tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk mengungkap kembali apakah leverage dapat 

berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage Terhadap Laba 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2014-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh leverage terhadap laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015? 
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh leverage terhadap

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

tahun 2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teorirtis diharapkan dapat menambah wawasan 

peneliti dalam menganalisis kemampuan perusahaan dengan menggunakan asset 

atau sumber dana yang mempunyai beban tetap dan bertujuan untuk meningkatkan 

laba suatu perusahaan. 


