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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk tetap bertahan 

dalam persaingan dan terus bertumbuh. Saat ini semua perusahaan telah masuk 

dalam era globalisasi dengan persaingan yang ketat disertai eliminasi bagi 

perusahaan yang tidak mampu bertahan. Untuk tetap bertahan dalam kompetisi, 

diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi, untuk menghasil 

kan laba bagi perusahaan.   

Laba atau profit merupakan salah satu tujuan utama berdirinya perusahaan. 

Tanpa diperolehnya laba, perusahaan tidak mampu untuk bertahan dalam 

persaingan dan bertumbuh. Laba juga merupakan ukuran dari tingkat efektifitas 

manajemen dan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengukur 

laba dapat dilakukan dengan rasio profitabilitas, dengan mengetahui rasio 

profitabilitas yang dimiliki, perusahaan dapat memonitor perkembangan 

perusahaan dari waktu ke waktu.  

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Profitabilitas akan menunjukkan 

pengaruh antara likuiditas, aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Ada 
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beberapa ukuran yang dapat dipakai untuk melihat kondisi profitabilitas suatu 

perusahaan antara lain dengan menggunakan tingkat pengembalian investasi. 

Rasio ini mengukur kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas 

dan utang. Selain itu profitabilitas dapat diukur dengan tingkat pengembalian aset. 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian total aktiva setelah beban bunga dan 

pajak. Rasio ini diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap rata-rata 

total asset. Semakin tinggi laba bersih terhadap rata-rata total asset maka ROA 

akan semakin tinggi dan semakin baik bagi perusahaan. 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas 

operasionalnya, sehingga dibutuhkan peran manajemen dalam membuat 

keputusan pendanaan yang tepat untuk perusahaan. Dana yang diperlukan oleh 

perusahaan bersumber dari pemilik perusahaan maupun dari pinjaman. Trade off 

theory adalah teori yang menjelaskan keseimbangan antara manfaat dan 

pengorbanan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan utang. 

Penggunaan utang dalam sumber pendanaan mempunyai manfaat, seperti 

dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak karena beban bunga tetap yang 

ditimbulkan dari utang berbeda dengan pembayaran deviden yang tidak dapat 

mengurangi pembayaran pajak. Namun, penggunaan utang juga mempunyai 

kerugian karena timbulnya ancaman akan biaya keagenan dan kebangkrutan. 

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang di 

perusahaan adalah debt to equity ratio. 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk 

perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 
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kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena 

perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (hutang ekstrim) yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban hutang tersebut. Secara matematis DER adalah perbandingan antara total 

hutang atau total debts dengan total shareholder’s equity atau total modal sendiri. 

Kebijakan pendanaan yang tercermin dalam debt equity ratio (DER) sangat 

mempengaruhi pencapaian laba yang diperoleh perusahaan, karena semakin tinggi 

debt equity ratio DER akan mempengaruhi besarnya laba (return on asset) yang 

dicapai oleh perusahaan. 

Dalam salah satu situs berita online http://investasi.kontan.co.id/ 

JAKARTA. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) serius ingin melepas anak 

usahanya, PT Golden Plantation Tbk (GOLL). AISA akan kembali pada khitah 

bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konsumer.	  Gundukan utang 

GOLL cukup membuat kualitas keuangan AISA tertekan. GOLL memiliki utang 

jangka panjang sekitar Rp 1,1 triliun. Angka ini nyaris setengahnya dari total 

utang AISA. Sehingga, karena laporan keuangan dikonsolidasikan menyebabkan 

keuangan AISA seolah-olah tertekan. Rasio utang atau debt to equity ratio (DER) 

AISA terlihat tertekan akibat dari kondisi ini. Sepanjang tahun 2014, DER 

perseroan ini tercatat sekitar 0,85 kali. Keberadaan GOLL justru membuat DER 

AISA melompat jadi 0,98 kali pada kuartal III-2015. Angka ini di atas rata-rata 

DER industri yang sebesar 0,5 kali. Tingginya beban utang tersebut juga belum 

bisa dinetralisir oleh performa GOLL. Sejauh ini, kontribusi pendapatan GOLL 
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rata-rata hanya sekitar 2% terhadap total pendapatan AISA. Jika divestasi, maka 

hampir bisa dipastikan keuangan AISA kembali pulih dengan segera. Efek 

positifnya juga berantai. Beban AISA berkurang, sehingga akan menjadikan 

margin AISA membaik. DER AISA juga kembali turun, sehingga bermanfaat jika 

emiten tersebut ingin mencari sumber pendanaan melalui instrumen utang. 

Dengan tingkat DER yang rendah, ruang memperoleh pinjaman juga lebih luas. 

Investor lebih selektif memilih perusahaan target akuisisi. Pada kuartal III-2015, 

AISA membukukan pendapatan sekitar Rp 4,5 triliun, naik 23% dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 3,66 triliun. Sementara, beban 

pokok tercatat Rp 3,59 triliun, naik 24% ketimbang periode tahun 2014, yang 

sebesar Rp 2,9 triliun. Meski beban pokok naik, manajemen mampu melakukan 

efisiensi. Ini bisa terlihat dari porsi beban pokok terhadap pendapatan AISA yang 

relatif stabil, sekitar 79% baik untuk periode kuartal III-2015 maupun kuartal III-

2014. Hal tersebut juga menjadikan laba kotor AISA tumbuh 10% menjadi Rp 

546,39 miliar. Sementara, laba bersih tercatat Rp 292,15 miliar, naik 3% dari 

sebelumnya senilai Rp 283,57 miliar. Diakses pada Senin, 29 Mei 2016. 

Penelitian terdahulu yang membahas hubungan DER terhadap ROA dan 

mempunyai kaitan dengan penelitian ini diantaranya oleh Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Jannati, Saifi dan Endang (2014) yang menyatakan bahwa 

variabel debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja adalah piutang. 

Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan 
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dimana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap. 

Hubungan penjualan kredit dan piutang usaha dinyatakan sebagai perputaran 

piutang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara penjualan kredit bersih 

dengan rata-rata piutang bersih. 

Perputaran piutang yang semakin tinggi adalah semakin baik karena 

berarti modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah. 

Naik turunnya perputaran piutang ini akan dipengaruhi oleh hubungan perubahan 

penjualan dengan perubahan piutang, misalnya perputaran piutang akan turun bila 

penjualan turun dan piutang meningkat bila penjualan meningkat. Namun 

perputaran piutang yang terlalu tinggi, belum tentu meningkatkan profitabilitas 

(ROA). Semakin besar jumlah perputaran piutang berarti semakin besar 

resikonya, tetapi bersamaan dengan itu juga akan memperbesar profitabilitas. 

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seprina Ruleta 

Sitanggang (2008) yang berjudul Pengaruh Perputaran Piutang terhadap 

Profitabilitas pada PT. Gresik Cipta Sejahtera cabang Medan, Menunjukkan tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara tingkat perputaran piutang dengan 

prifitabilitas (ROA). 

Perputaran persediaan mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak 

keluar dari perusahaan. Semakin cepat persediaan dirubah menjadi barang dagang 

yang nantinya akan dijual oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat 

profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan maka akan semakin baik bagi kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. 
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Persediaan merupakan unsur dari aktiva lancar yang aktif dalam operasi 

perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah dan kemudian dijual 

kepada konsumen. Semakin besar rasio perputaran persediaan maka akan semakin 

baik karena dianggap kegiatan penjualan berjalan cepat. Tingkat perputaran 

persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut berputar (dibeli hingga 

dijual kembali). Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. 

Penulis dalam penelitian ini ingin memilih perusahaan manufaktur 

khususnya perusahaan di sektor food and beverages yang terdaftar di BEI karena 

sektor ini merupakan salah satu sektor yang yang terus mengalami pertumbuhan. 

Karena hasil produknya merupakan kebutuhan pokok masyarakat (makanan dan 

minuman) yang cenderung lebih stabil produksinya dibandingkan dengan industri 

lain. Hal ini terbukti saat krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008, 

hanya industri food and beverages yang dapat bertahan (Chatib dalam kompas, 

2009). 

Dalam salah satu situs berita online yaitu http://www.republika.co.id/ 

BOGOR-BUMN pangan, Perum Bulog, mencatat laba bersih perseroan sebelum 

pajak per November 2015 mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah ini lebih baik 

ketimbang pencapaian pada periode sama tahun lalu. Ketika itu, pada 2014, Bulog 

merugi Rp 430 miliar. "Kita juga rugi Rp 330 miliar pada 2013," kata Direktur 

Keuangan Perum Bulog Irianto Hutagaol, akhir pekan lalu. Bulog meyakini target 

laba 2015 sebesar Rp 1,9 triliun dapat tercapai. Sebab, keuntungan perseroan terus 

menunjukkan tren meningkat. Perolehan laba tersebut, ujar Irianto, disebabkan 
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oleh sejumlah upaya percepatan, antara lain, perputaran modal kerja, piutang, atau 

tagihan ke pemerintah. Imbasnya, pinjaman bank pun berkurang hingga hampir 60 

persen. Diakses pada Senin, 29 Mei 2016. 

Fenomena lain terdapat dalam situs berita online 

http://lampung.tribunnews.com/ Rapor kinerja PT Hero Supermarket Tbk 

(HERO) para paruh pertama 2015 memerah. Perseroan babak belur akibat 

sejumlah kebijakan yang menyebabkan membengkaknya beban dan tergerusnya 

margin. Berdasarkan laporan keuangan resmi perusahaan, emiten ritel ini 

mencatatkan kerugian sebesar Rp 31,59 miliar per akhir Juni 2015. Sebagai 

perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, perseroan mampu 

membukukan laba sekitar Rp 94,75 miliar. Adapun, pendapatan bersih mengalami 

peningkatan yakni dari Rp 6,5 triliun menjadi Rp 7,48 triliun. Stephane Deutsch, 

Presiden Direktur HERO mengatakan, profitabilitas perseroan terganggu akibat 

kenaikan upah minimum, peningkatan persediaan dan rasionalisasi gerai. 

Sepanjang 2015, perseroan telah menutup 63 gerai. Mayoritas gerai yang ditutup 

adalah Starmart, yaitu sebanyak 39 gerai. Terlebih, dari gerai yang ada, 

perusahaan tidak bisa mendulang cuan secara maksimal. Diakses pada Senin, 29 

Mei 2016. 

Hasil penelitian yang dilakukan (Haris, 2013) dengan sampel sebanyak 20 

perusahaan manufaktur periode 2009 menunjukkan bahwa perputaran persediaan 

tidak berpengaruh positif terhadap Return On Asset. Hal ini sedikit berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erick & Sri, 2014) pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 
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yang menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bagitu juga dengan perputaran piutang secara parsial berpengaruh 

terhadap profitabilitas.   

Dipilih periode 2010-2014 sebagai objek penelitian karena pada periode 

ini terlihat  pertumbuhan volume penjualan yang cukup stabil pasca krisis global 

yang terjadi di dunia, namun tingkat profitabilitas untuk sektor ini cenderung 

menurun. Dengan stabilnya pertumbuhan volume penjualan di sektor food and 

beverage belum dapat menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah efisien dalam 

penggunaan debt to equity ratio, piutang dan persediaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memilih 

judul  “Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food And 

Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

2. Bagaimana perputaran piutang pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

3. Bagaimana perputaran persediaan pada perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 
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4. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

5. Seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), perputaran piutang, 

dan perputaran persedian terhadap profitabilitas baik secara simultan 

maupun parsial pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

1.3. Tujuan Penelitian  
 

Tujuan penelitian  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui perputaran piutang pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

3. Untuk mengetahui perputaran persediaan pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

4. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER), perputaran piutang, dan perputaran persedian 

terhadap profitabilitas baik secara simultan maupun parsial pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia 

tahun 2010-2014. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1   Kegunaan Teoritis/Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian bidang 

akuntansi keuangan khususnya tentang: 

1. Bagaimana Debt to Equity Ratio (DER), perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan, dan profitabilitas pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

2. Seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), perputaran piutang, 

dan perputaran persedian terhadap profitabilitas baik secara simultan 

maupun parsial pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

bursa efek indonesia tahun 2010-2014. 

 

1.4.2  Kegunaan Praktis/Empiris 

Berikut beberapa kegunaan praktis/empiris dari penelitian ini : 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang akan di ambil, seiring semakin ketatnya dunia usaha.  

2. Bagi Peneliti   

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

khususnya mengenai profitabilitas dan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya.  
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3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

mengenai profitabilitas perusahaan. 

 

1.5.     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan penulis 

melalui website resmi BEI (www.idx.co.id) dan www.sahamok.com, juga 

mengambil data dari BEI Kantor Perwakilan Bandung yang berlokasi di Jl. 

Veteran No. 10 Bandung, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang 

telah ditentukan. 

 


