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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor industri makanan dan minuman masih menjadi penyumbang 

utama perekonomian Indonesia, meski mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2019 industri makanan minuman memiliki pertumbuhan 

8%-9% relatif stagnan dengan target tahun depan. Peningkatan ini terjadi 

karena pertumuhan jumlah penduduk sekitar 4 juta per  tahun. 

Disaat industri lain sedang tertekan akibat krisis  global, industri 

makanan dan minuman masih bisa melakukan pertumbuhan kinerja 

keuangannya. Karena pertumbuhan penduduk dan prospek masa depan inilah 

yang membuat banyak perusahaan baru didirikan. Sehingga membuat semua 

perusahaan memperhatikan kondisi pasar agar dapat berkompetisi dengan baik 

dan memiliki peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan.  

Tetapi ada beberapa perusahaan yang mengalami penuruan 

profitabilitas seperti PT Indofood Sukses Makmur Jaya, PT Mayora Indah Tbk, 

PT Tri Banyan Tirta Tbk. Salah satunya PT Tri Banyan Tirta Tbk mengalami 

kerugian membukukan rugi bersih Rp 13,41 miliar pada kuartal I-2018. Angka 

kerugian tersebut, naik siginifikan dibandingkan rugi bersih periode yang sama 

tahun lalu Rp 2,13 miliar. Penyebab kenaikan rugi bersih yang signifikan 

adalah turunnya pendapatan dan kenaikan beban usaha.  
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Pendapatan turun 2,66% menjadi Rp 60,44 miliar. Adapun beban 

pokok penjualan naik 21,46% menjadi Rp 52,70 miliar dibandingkan tahun lalu 

sebesar Rp 43,39 miliar. Selain itu, beban pokok produksi pada 2018 naik 

7,85% menjadi Rp 23,22 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 21,53 

miliar. Kemudian pada pertengahan 2018 terdapat fenomena melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS. 

Alasan memilih penelitian pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan tetap akan bertahan 

terhadap krisis jika dibandingkan dengan Industri lainnya. Sebab dalam 

keadaan krisis ataupun tidak industri makanan dan minuman tetap dibutuhkan 

oleh masyarat atau konsumen terlebih setiap tahun ada pertumbuhan penduduk 

rata rata 4 juta pertahun. 

Kinerja keuangan keuangan gambaran setiap hasil ekonomi yang 

mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang 

dapat diukur perkembanganya dengan mengadakan analisis terhadap data-data 

keuangan yang adal dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur 

dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Laporan keuangan 

peusahaan adalah berupa neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas.  

Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja analisis 

keuanagn perusahaan perlu pemeriksaan atas berbagai aspek keuangan 

perusahaan. Alat yang sering digunakan untuk memeriksa menggunakan rasio 

keuangan. Tujuannya untuk menilai kinerja keuangan perusahaan seperti rasio 
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likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Analisi rasio 

memungkinakan manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio juga 

menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat 

menilai efektifitas dan efisiensi perusahaan. 

Laba perusahaan sendiri dapat diukur mrnggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan 

berbagai komponen yang terdapak dalam laporan keuangan, terutama pada 

laporan laba rugi dan neraca. Profitabilitas dilakukan pada periode operasi 

tertentu, ini dikarenakan bertujuan untuk agar terlihat perkembangan 

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik peningkatan atau penurunan 

sekaligus mencari penyebab perubahan (Kasmir, 2012:196). 

Perusahaan dapat memaksilmalkan labanya apabila manajer keuangan 

dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas. 

Semua faktor yang terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Untuk 

memaksimalkan masing-masing faktor, diperlukan adanya manajemen aset, 

manajemen biaya dan manajemen hutang (Fahmi, 2013). Adapun beberapa 

factor yang mempengaruhi profitabilitas meliputi Current Ratio (CR), Total 

Asset Turnover (TATO),dan  Debt To Equity Ratio (DER). 

Hasil penelitian Barus dan Leliani (2013) Current Ratio tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan Murtizanah (2012) menyatakan 

Current Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda denga Bollek 
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(2012) dan Lokollo (2013) bahawa Current Ratio berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. Hasil penelitian Total Asset Turnover Murtizanah (2012) dan 

Kirwani (2012) menyatakan Total Asset Turnover berpengaruh pada 

profitabilitas sedangkan Simu dan Thrisye (2011) menyatakan Total Asset 

Turnover tidak berpengaruh pada profitabilitas. Hasil Penelitian Debt to Equity 

Ratio Barus dan Leliani (2013) menyatakan Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan Raditya (2011) menyatakan 

Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berbeda 

dengan Silvia (2012) menyatakan Debt to Equity Ratio berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Dengan adanya ketidak konsistenan pada penelitian terdahulu maka 

dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Current Ratio (CR) Total 

Asset Turnover (TATO) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap 

Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Studi Perusahaan 

Makanan dan Minuman 2016-2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah yang 

diangkat pada penelitian kali ini  adalah: 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) Total Asset Turnover (TATO) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di BEI Studi Perusahaan Makanan dan Minuman 2016-2018 

2. Variabel mana yang  berpengaruh paling besar terhadap profitabilitas? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar masalah yang 

diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Data yang digunakan tahun 2016-2018 

2. Profitabilitas diukur menggunakan Return On Aseet (ROA) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan dia maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Current Ratio (CR) Total 

Asset Turnover (TATO) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap 

Profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui variabel yang mana mempengaruhi variabel 

profitabilitas. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1.  Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
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memberikan masukan bagi perusahaan untuk memaksimumkan 

profitabilitasnya sehingga perusahaan dapat terus bertahan dan 

mempunyai return yang besar. 

2.  Bagi Investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan manfaat kepada 

investor, calon investor, untuk dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengambil keputusan investasi saham perusahaan agar dapat diperoleh 

return secara normal. 

3. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pihak kreditur 

dalam memberikan kredit kepada suatu perusahaan utuk melihat apakah 

perusahaan bisa mengembalikan hutang jangka pendak dan jangka panjang. 

4.  Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar penelitan 

dan penambahan wawasan untuk pengembangannya. 


