
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Persaingan yang ketat dalam berbagai aspek merupakan hal yang tak 

dapat dihindari, terutama dalam dunia bisnis atau perusahaan oleh karena itu 

perusahaan harus mampu memelihara dan mempertahankan lingkungan 

bisnisnya secara efisien. Perusahaan yang mampu bertahan dalam ketatnya 

persaingan di dunia bisnis harus memiliki kinerja yang baik, baik dari segi 

manajemennya, keuangan maupun yang lainnya. Salah satu sumber informasi 

penting tentang kinerja perusahaan yang Go public adalah laporan keuangan. 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau 

kelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi 

guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Tujuan didirikannya 

perusahaan adalah untuk memperoleh profitabilitas (Prakoso dkk, 2014). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu dapat diukur dengan melihat kesuksesan dan 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya secara produktif. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas 

menunjukan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik 

dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu 

berusaha meningkatkan profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada 
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suatu perusahaan berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal yang 

digunakan oleh perusahaan tersebut maka setiap perusahaan akan berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

akan lebih terjamin (Ambarwati dkk, 2015). 

Profitabilitas dapat memaksimalkan labanya apabila manajer keuangan 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap 

profitabilitas perusahaan. Dengan mengetahui pengaruh dari masing-masing 

faktor terhadap profitabilitas, perusahaan dapat menentukan langkah untuk 

mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul. 

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya setiap perusahaan akan 

membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah modal kerja 

(Kasmir, 2011). 

Menurut Fahmi (2011), salah satu faktor yang membuat suatu 

perusahaan memiliki daya saing dalam jangka panjang karena faktor kuatnya 

struktur modal yang dimilikinya. Sehingga keputusan sumber-sumber dana 

yang dipakai untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan tidak dapat 

dilihat sebagai keputusan yang sederhana namun memiliki implikasi kuat 

terhadap apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Struktur modal 

merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara 

modal yang dimiliki yang beraumber dari utang jangka panjang (long-term 

liabilities) dan modal sendiri (shareholders equity) yang menjadi sumber 

pembiayaan suatu perusahaan. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur 
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modal suatu perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal, dengan 

ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-

tempat yang dianggap aman (safety poaition) dan jika dipergunakan memiliki 

nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Dalam 

artian ketika dana itu dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, 

maka perusahaan mampu mengendalikan modal tersebut secara efektif dan 

efisien serta tepat sasaran. 

Profitabilitas juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan menunjukkan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sebuah 

perusahaan yang ukuran dan skalanya besar dan sahamnya tersebar luas, 

biasanya memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan 

ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena 

usaha atau bisnisnya didukung oleh aset yang besar sehingga kendala 

perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sebagainya dapat diatasi. 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang ada dalam 

perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset 

tersebut sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi 

perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya 

tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis 

dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena 

usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan 

yang behubungan dengan aset dapat diatasi (Azlina, 2009). Perusahaan yang 
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besar memiliki total aset yang besar, sehingga perusahaan mampu 

mengoptimalkan kinerja perusahaan, dengan aset yang dimilikinya. Oleh 

sebab itu ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas 

tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, 

tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar 

tertentu menjadi uang kas (Syamsuddin, 2009). 

Menurut Fahmi (2011), Likuiditas merupakan gambaran kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar 

dan tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. 

Suatu perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik, karena ia mampu 

melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga 

mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Pada 

posisi ini perusahaan dilihat dalam kondisi yang baik atau konstan 

bertumbuh.Artinya secara finansial dan non finansial perusahaan dianggap 

tidak memiliki kendala atau permasalahan apapun disebut liquid. Sebalikmya 

jika suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial 

secara baik, ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak 

manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

finansialnya secara tepat waktu maka disebut illiquid. 
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Oleh karena itu terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa 

perusahaan akan dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Di 

lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas yang tinggi 

tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-dana 

yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi 

dalam proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan. Sehingga untuk 

mengetahui tingkat likuiditas serta seberapa besar modal kerja yang 

dialokasikan perusahaan untuk operasi perusahaan, dapat digunakan rasio 

lancar atau yang lebih dikenal dengan current ratio (Fahmi, 2011). 

Modal kerja merupakan sejumlah dana tertanam dalam aktiva lancar 

yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasinya sehari-hari, dimana modal kerja yang telah dikeluarkan itu 

diharapkan akan dapat kembali lagi akan masuk dalam perusahaan dalam 

waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Jumlah modal 

kerja dalam suatu perusahaan harus cukup untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan dan kegagalan akibat ketidakcukupan dalam modal 

kerja. Modal kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana yang tidak 

produktif dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, yaitu 

dapat menyebabkan perusahaan overlikuid sehingga menimbulkan dana 

menganggur yang akan menyebabkan inefisiensi perusahaan, dan 

membuang kesempatan untuk memperoleh laba (Iskandar dkk, 2014). 
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Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja (Working 

Capital Turnover), Perputran putang (Receivable Turnover), perputaran 

persediaan (Inventory Turnover). Modal kerja selalu dalam keadaan 

operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan usaha (Kasmir, 2011). Perputaran modal 

kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja 

sampai saat kembali menjadi kas. Tingkat perputaran modal kerja yang 

tinggi juga diharapkan terjadi dalam waktu yang relatif pendek. Sehingga 

modal kerja yang ditanam perusahaan akan cepat kembali. Semakin tinggi 

tingkat perputaran modal kerja berarti kemungkinan meningkatkan laba 

juga semakin besar, laba yang tinggi mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan tersebut. Berapa laba periode perputaran modal kerja adalah 

tergantung pada berapa lama periode perputaran dari masing-masing 

komponen dari modal kerja tersebut. 

Sektor Property and Real Estatemerupakan sektor yang bergerak 

dibidang perumahan, perkantoran, perhotelan. Sektor property juga 

berperan cukup penting bagi perekonomian suatu negara. Dengan 

tumbuhnya sektor property menandakan adanya pertumbuhan ekonomi 

dimasyarakat. Selain itu dengan berkembangnya sektor ekonomi akan 

memicu pembangunan sektor-sektor lainnya. Industri property merupakan 

bidang yang menjanjikan untuk berkembang di Indonesia melihat potensi 

jumlah penduduk yang besar dengan rasio pemilikan rumah yang cukup 

rendah. Kondisi lainnya adalah semakin meningkatnya daya serap pasar 
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terhadap produk property serta adanya badan-badan usaha untuk menarik 

investor yang dilakukan oleh pemerintah. 

Bisnis Property and Real Estate baik residensial maupun komersial 

menunjukan perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, terbukti 

dengan semakin maraknya pembangunan perumahan, perkantoran dan 

perhotelan. Perkembangan sektor Property and Real Estate ini diikuti 

dengan tingginya permintaan akan kebutuhan papan, sehingga membuat 

para emiten Property and Real Estate membutuhkan dana dari sumber 

eksternal. 

Pendanaan dari sumber eksternal dapat diperoleh melalui pasar 

modal. Investor banyak menginvestasikan modalnya di industri Property 

and Real Estate karena harga tanah yang cenderung naik. Semakin banyak 

perusahaan-perusahaan Property and Real Estate yang membuka gerai, 

maka keutuhan akan modal kerja pada perusahaan tersebut akan semakin 

besar pula. Manajemen modal kerja yang baik akan berdampak pada 

perusahaan yaitu kemampuan untuk melunasi kewajiban hutang yang 

harus dibayar sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai 

dengan harapan. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

profitabilitas yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dkk (2014) 

yang menunjukan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas, struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif namun tidak 

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR ..., SITI AISYAH.FEB,AKUNTASI,  UMP 2017



signifikan terhadap profitabilitas.Arif dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Nugroho dan 

Irene (2009) yang menyatakan bahwaLikuiditas, perputaran modal kerja, 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, leverage berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dkk (2015) menunjukan 

bahwa secara parsial modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Bonatua dkk (2015) yang menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Novita dan Sofie(2015) yang 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas, likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ratnasari(2016), yang 

melakukan penelitian mengenai pengaruhleverage,Likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan Automotiveyang 

terdaftar di BEI periode 2009-2014. Hasil penelitian Ratnasari (2016) 

menemukan bahwa variabel leverageberpengaruh signifikan terhadap 
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profitabilitas,likuiditas berpengaruh tidaksignifikan terhadap profitabilitas 

dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Novita 

dan Sofie (2015) yang meneliti tentang pengaruhstruktur modal dan 

likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan industry minuman, 

makanan, dan tembakau yang terdaftar di BEI. Adapun Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Novita dan 

Sofie (2015) pada variabel penelitian, objek dan tahun penelitian. Pada 

penelitian sebelumnya periode yang digunakan yaitu tahun 2009-2013, 

sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan yaitu dari tahun 

2013-2015. 

Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan 

Industri, minuman, makanan, dan tembakauyang terdaftar di BEI, 

sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan Property and 

Real Estate yang terdaftar di BEI, alasan penelitian ini menggunakan 

perusahaan Property and Real Estatekarena perusahaan Property and Real 

Estate merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di BEI yang 

menyediakan berbagai keperluan konsumen seperti perumahan, 

perkantoran, perhotelan. Perusahaan Property and Real Estate juga 

merupakan salah satu perusahaan dengan investasi jangka panjang dan 

banyak dilirik oleh para investor untuk melakukan investasidan investasi 

ini akan menghasilkan keuntungan yang besar. 
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Penelitian ini menambahkan variabel tingkat perputaran modal kerja 

dan ukuran perusahaan. Tingkat perputaran modal kerja merupakan 

sejumlah dana tertanam dalam aktiva lancar yang dibutuhkan oleh setiap 

perusahaan untuk membiayai kegiatan operasinya sehari-hari, dimana 

modal kerja yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi 

akan masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil 

penjualan produksinya. Jumlah modal kerja dalam suatu perusahaan harus 

cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari 

sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan dan kegagalan 

akibat ketidakcukupan dalam modal kerja. Modal kerja yang berlebihan 

menunjukan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, yaitu dapat menyebabkan 

perusahaan overlikuid sehingga menimbulkan dana menganggur yang akan 

menyebabkan inefisiensi perusahaan, dan membuang kesempatan untuk 

memperoleh laba (Iskandar dkk, 2014). 

Sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total 

aset yang ada dalam perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola dan 

memanfaatkan aset tersebut sebaik-baiknya sehingga menghasilkan 

keuntungan atau laba bagi perusahaan. Sebuah perusahaan yang 

ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan 

tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh 
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aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang behubungan dengan 

aset dapat diatasi (Azlina, 2009). Perusahaan yang besar memiliki total 

aset yang besar, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan kinerja 

perusahaan, dengan aset yang dimilikinya. Oleh sebab itu ukuran 

perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. 

Penelitian ini penting karena digunakan sebagai masukan yang dapat 

dijadikan tolak ukur dalam penyusunan suatu laba yang optimal, dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya 

sumber dana yang diperlukan dalam membiayai aktivitas perusahaan, serta 

sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan 

investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan dananya dengan melihat 

profitabilitas perusahaan tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah strukturmodal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas? 

4. Apakah Tingkat perputaran modal kerjaberpengaruh positif terhadap 

profitabilitas? 

 

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR ..., SITI AISYAH.FEB,AKUNTASI,  UMP 2017



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam 

perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah: 

a. Untuk menguji apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. 

b. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

c. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

d. Untuk menguji apakahtingkat perputaran modal kerjaberpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, antara lain : 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

informasi dalam menetapkan strategi perusahaan agar dapat bertahan 

dalam persaingan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar bagi 

penelitian-penelitian sejenis maupun lanjutan untuk menyempurnakan 
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dan memperluas penelitian mengenai struktur modal, ukuran 

perusahaan, likuiditas, dan tingkat perputaran modal kerjayang 

mempengaruhi profitabilitas. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, 

terutama mengenai struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas, dan 

tingkat perputaran modal kerjayang berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada perusahaan Property and Real Estateyang terdaftar di BEI. 
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