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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Profitabilitas dapat dilihat dari pertimbangan dampak yang berasal dari 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang maksimal untuk 

mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam melakukan aktivitasnya 

perusahaan membutuhkan sumber daya yang menunjang. Sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam menunjang operasional tersebut salah satunya 

adalah sumber daya keuangan yang disebut modal. Modal sendiri dapat dihitung 

dengan cara menghitung selisih antara aktiva dan hutang yang ditanggung 

(Burhannudin, 2017). 

Profitabilitas yang tinggi bukan ukuran bahwa perusahaan telah 

melakukan kinerja yang efektif dan efisien. Efisiensi kinerja perusahaan dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga dengan kwajiban yang harus dibayar dan 

beban yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan semua 

aspek dan faktor-faktor lain, tidak hanya fokus bagaimana perusahaan harus 

menghasilkan laba namun bagaimana cara dalam meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Menurut Burhanuddin (2017) profitabilitas merupakan tujuan utama  

perusahaan, maka dari itu perusahaan akan bekerja keras dalam memperoleh 

profit yang maksimal dari setiap usaha yang dijalankan.  



2 
 

 
 

Menurut Resi dan Sri (2017) perusahaan-perusahaan yang kurang profitable 

akan mempunyai kwajiban yang lebih besar karena alasan modal yang tidak 

mencukupi operasional perusahaan dan karena hutang merupakan sumber 

eksternal yang mudah didapat dan disukai. Kwajiban yang tinggi disebabkan 

karena penjualan yang tinggi, penjualan yang tinggi menyebabkan operasional 

perusahaan meningkat sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Efektifitas perusahaan dapat dilihat dari penggunaan aktiva yang secara 

produktif. Modal kerja sebagai salah satu komponen dalam aktiva harus dikelola 

dan dimanfaatkan secara baik, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bagi 

perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang baik apabila kegiatan 

operasional dan kondisi keuangan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Modal kerja di perusahaan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan 

operasinal perusahaan (Yuliati dan Sunarto,2014) 

Strukur modal yang optimal merupakan penggabungan antara ekuitas 

perusahaan yang memaksimalkan saham perusahaan . Struktur modal merupakan 

perbandingan antara modal sendiri dan hutang jangka panjang (Chaerunnisa, 

2017). Struktur modal harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menjamin 

stabilitas keuangan agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dan 

keuntungan yang diinginkan. Apabila komposisi modal optimal, maka keuntungan 

perusahaan yang diperoleh juga akan meningkat dan maksimal.  

Jumlah modal kerja yang tinggi dapat menjadikan tingkat likuiditas 

perusahaan menjadi aman. Modal kerja yang terlalu tinggi juga dapat merugikan 
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perusahaan karena modal kerja tersebut kurang produktif terlebih lagi jika modal 

kerja tersebut berasal dari dana pinjaman, perusahaan akan mengalami kerugian 

karena harus menanggung beban bunga pinjaman. Apabila perusahaan mengalami 

kekurangan modal, perusahaan hanya mempunyai pilihan untuk menggunakan 

dana eksternal atau dana yang berasal dari luar perusahaan seperti hutang, 

penjualan dalam penerbitan saham baru, modal dari pemilik perusahaan, 

penjualan obligasi dan pinjaman dari bank untuk memenuhi kebutuhan modalnya.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarjito dkk (2017), kas merupakan 

pos yang sangat penting di dalam laporan keuangan, karena secara langsung 

ataupun tidak langsung kas mempengaruhi pos yang lain dalam transaksi 

keuangan Kas juga merupakan harta lancar dengan tingkat kecairan yang tinggi 

dan dapat berupa sebagai uang tunai yang berada pada perusahaan. Setiap 

perusahaan mempunyai kas untuk keperluan pembayaran atau pendapatan yang 

diterima dari penjualan. Semakin besar kas yang berada pada suatu perusahaan, 

maka tingkat likuiditas perusahaan semakin tinggi. Ini berarti tingkat resiko 

perusahaan lebih kecil dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perputaran kas 

adalah  perbandingan antara penjualan dan kas rata-rata, untuk mengetahui berapa 

kali  kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan selama satu periode.  

 Unsur-unsur yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan antara lain 

yaitu struktur modal, perputaran modal dan perputaran kas. Dimana unsur-unsur 

tersebut merupakan faktor yang penting dalam mengetahui perkembangan usaha 

serta menganalisis resiko yang dialami oleh perusahaan. Bagi sebuah perusahaan 

sangat penting untuk memperkuat kestabilan keuangannya, karena perubahan 
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dalam struktur modal bisa menyebabkan perubahan pada nilai perusahaan. 

Keadaan struktur modal perusahaan mempengaruhi secara langsung posisi 

keuangan, sehingga dapat mempengaruhi posisi kinerja keuangan. 

 Struktur modal akan berpengaruh positif pada profitabilitas apabila berada 

struktur modal yang optimum (Tania, 2014). Apabila struktur modal berada pada 

titik optimum, yang berarti hutang perusahaan lebih kecil daripada modal sendiri 

dan akan  mengakibatkan profitabilitas meningkat. Pengaruh struktur modal pada 

profitabilitas dapat positif, negatif ataupun tidak berpengaruh sama sekali. 

Pengaruh positif menunjukkan apabila struktur modal tinggi, maka profitabilitas 

perusahaan juga tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila struktur modal rendah 

maka profitabilitas juga akan rendah. 

Pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas menunjukkan 

pengaruh yang signifikan apabila struktur modal menunjukkan efektifitas yang 

ada pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja pada 

perusahaan maka semakin besar kas yang diterima, yang berarti semakin efektif 

dalam pengelolaan transaksi yang ada pada perusahaan (Tania, 2014). Adanya 

tingkat perputaran  modal yang tinggi menunjukkan profitabilitas perusahaan 

yang tinggi. 

Perputaran kas yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas apabila kas 

yang tersimpan di dalam perusahaan rendah karena perputaran kas yang sering 

terjadi. Kas dapat berputar sebagai persediaan yang dijual. Volume penjualan 

yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut penelitian 
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Sarjito dkk (2017) perputaran  kas berpengaruh negatif apabila kas yang 

tersimpan di perusahaan tinggi yang menyebabkan tidak berputarnya dana untuk 

operasioanal, sehingga perputaran kas menjadi rendah dan profitabilitas yang 

semakin renadah. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Food and Beverages yang listing 

di BEI tahun 2013-2017. Alasan penelitian ini karena sektor Food and Beverages 

adalah sektor yang pendapatannya masih tetap stabil walaupun mengalami 

fluktuasi pada kondisi ekonomi yang bergejolak. Industri Food and Beverages 

memiliki harapan yang positif dalam perkembangannya dan pemilihan penanaman 

investasi. Didukung dengan populasi masyarakat yang semakin meningkat, 

membuat daya beli semakin meningkat.  

Pada tahun 2013-2017 disaat ekonomi sedang mengalami inflasi yang 

berfluktuasi, sektor Food and Beverages tidak mengalami penurunan yang 

signifikan dari jumlah perusahaan, seperti dilihat pada tabel. 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Food and Beverages di BEI 

pada tahun 2013-2017 

Tahun Total Perusahaan 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

15 

15 

14 

14 

18 

Sumber : https://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-

sektor-makanan-minuman/ 
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Pada sektor Food and Baverages yang go-publik dilihat dari sisi jumlah 

perusahaan menunjukkan jumlah yang stabil cenderung meningkat dari tahun 

2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Food and Baverages masih pada 

masa perkembangannya. Kondisi krisis ekonomi global tidak terlalu berpengaruh 

pada perusahaan-perusahaan sektor Food and Baverages, karena konsumsi 

masyarakat yang tetap dan semakin bertambah. Perubahan jumlah perusahaan 

yang terdaftar di BEI disebabkan adanya perusahaan yang mengalami listing dan 

delisting.  

Selama tahun 2013-2017 ada dua perusahaan yang mengalami delisting 

dan lima perusahaan yang mulai listing di BEI, hal tersebut berpengaruh terhadap 

pendapatan laba sektoral Food and Baverages dikarenakan perubahan pendapatan 

yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 ada satu perusahaan yang delisting, 

dan satu perusahaan yang listing sedangkan pada 2015 ada satu perusahaan yang 

delisting, dan pada 2017 ada empat perusahaan yang listing di BEI.  

Peningkatan jumlah perusahaan tersebut dapat terjadi dikarenakan 

konsumsi masyarakat yang juga semakin meningkat. Peningkatan konsumsi 

masyarakat menyebabkan permintaan produk foods and beverages meningkat, 

sehingga banyak perusahaan makanan dan minuman yang pendapatannya juga 

mengalami kenaikan yang menyebabkan para investor tertarik untuk beriventasi 

pada sektor foods and beverages. Berikut ini merupakan tabel laba sektor Food 

and Baverages pada tahun 2013-2017 yang disajikan dalam tabel 2  
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Tabel 1. 2 Perkembangan Total Laba di sektor Food and Baverages pada 

tahun 2013-2017 

Tahun Jumlah Laba (Dalam Milyar) 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

9.730,2014 

8.814,679 

9.357,408 

12.496,13 

11.791,504 

Sumber : http://www.idx.co.id   

Dilihat dari olahan data idx, laba perusahaan Food and Baverages 

menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2013-2014 pendapatan laba 

mengalami penurunan dari 9.730,204 milyar  ke 8.814,679 milyar. Pada tahun 

2014-2016 pendapatan laba mengalami peningkatan hingga mencapai 12.496,13 

milyar, namun pada tahun 2016-2017 pendapatan mengalami penurunan sebesar 

11.316,626 milyar. Walaupun jumlah perusahaan dalam sektor Food and 

Beverages meningkat pada tahun 2017, namun pendapatan laba mengalami 

penurunan. Hal ini juga dikarenakan laporan perusahaan yang baru bergabung 

pada tahun 2017 belum dipublikasikan. 

Berdasarkan data dan uraian diatas, maka perlu diadakannya penelitian 

untuk mengetahui profitabilitas sektor Food and Beverages yang listing di BEI. 

Melihat hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas 

pada terhadap Profitabilitas Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” 
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B. Rumusan Penelitian 

Dalam latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Struktur Modal, Peputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah sangat penting supaya permasalah utama dan obyek 

yang diteliti dapat dicapai tanpa melebar ke dalam masalah lain. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya melakukan 

penelitian pada sektor Food and Beverages yang terdaftra di BEI. Penelitian 

hanya mengambil data dari indikator-indikator yang berhubungan dengan 

struktur modal, perputaran modal kerja, perputaran kas dan profitabilitas. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

a. Untuk menguji dan menganalisis Struktur Modal, Perputaran Modal 

Kerja, Perputaran Kas  berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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b. Untuk menguji dan menganalisis variabel manakah yang lebih 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai dasar acuan untuk menentukan kebijakan keuangan pada 

periode selanjutnya dan alat untuk pengambilan keputusan. 

b. Bagi Kreditur 

 Sebagai alat untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam membayar kwajiban-kwajibannya. 

c. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dan membuat kebijakan terhadap 

ekonomi makro  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi dan penambah wawasan untuk penelitian yang 

serupa di periode yang akan datang  

 


