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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat akan memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, para 

investor biasanya melakukan penilaian investasi. Penilaian investasi merupakan 

suatu proses pengujian kelayakan bentuk investasi. Ketika melakukan penilaian 

investasi, para investor biasanya berfokus pada analisis profitabilitas perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu memperhatikan serta menjaga 

kondisi profitabilitasnya supaya dapat selalu stabil, sehingga akan menarik minat 

investor untuk dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut. Profitabilitas 

perusahaan yang stabil mampu menjaga kelangsungan bisnisnya, demikian pula 

sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan tidak stabil maupun memuaskan, 

maka perusahaan tidak dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu komponen 

terpenting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Mengingat pentingnya 

profitabilitas, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya 

sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai profitabilitas yang 

optimal. 

Menurut Brigham dalam Wibowo dan Wartini (2012), profitabilitas 

merupakan hasil akhir dari kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

kegiatan usahanya. Profitabilitas memberikan gambaran mengenai keefektifan 
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dari kegiatan operasi maupun manajemen suatu perusahaan, maka rasio 

profitabilitas akan menunjukkan kombinasi dari efek likuiditas, risiko keuangan, 

serta manajemen perusahaan. Sehingga rasio profitabilitas dapat menggambarkan 

efektivitas maupun tingkat keberhasilan manajemen perusahaan secara 

keseluruhan. 

Selain itu menurut Lako (2015), para investor lebih tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang melaksanakan program CSR. Para investor 

menganggap CSR sebagai wujud investasi strategis yang dapat meminimalisir 

risiko bisnis dan risiko pasar, serta dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan 

investasi perusahaan dalam jangka panjang. Minimnya risiko bisnis tersebut, 

dapat memacu pertumbuhan bisnis, laba, serta aset perusahaan dalam jangka 

panjang (Lako, 2015). Setiap perusahaan yang peduli CSR umumnya menjadi 

target investasi dari para investor. 

 Penelitian ini menguji isu mengenai pengaruh likuiditas, leverage, dan 

CSR terhadap rasio profitabilitas perusahaan. Penelitian ini penting karena secara 

akuntansi, profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

termasuk likuiditas, leverage, dan biaya perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti 

juga ingin menguji pengaruh dari pelaksanaan CSR terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Secara teori likuiditas, leverage dan CSR memberikan pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Menurut Mardiyanto dalam Rahmawati (2016), apabila 

likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka dapat menggambarkan rendahnya risiko 
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yang dimiliki perusahaan, yang artinya perusahaan aman dari risiko kemungkinan 

terjadinya gagal bayar atas hutang lancarnya.  

Menurut Singapurwoko dalam Putra dan Badjra (2015), menyatakan 

bahwa leverage merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan.  

Menurut Lako  (2015) CSR dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

CSR akan mengurangi biaya perusahaan sebagai dampak penurunan risiko. Hal 

inilah yang akan berimbas positif terhadap peningkatan nilai aset serta laba 

perusahaan.  

Selain adanya teori yang mendukung, Secara empiris, likuiditas, leverage 

dan pelaksanaan CSR memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

Berikut ini adalah beberapa riset terdahulu yang meneliti pengaruh likuiditas 

terhadap profitabilitas, leverage terhadap profitabilitas, maupun rasio biaya CSR 

terhadap profitabilitas perusahaan.  

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

perusahaan meliputi penelitian Novita dan Sofie (2015) yang meneliti pengaruh 

likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

Penelitian Sukmawati dan Purbawangsa (2016) menggunakan 18 sampel 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai dengan 

2014. Hasil penelitian tersebut, menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif 
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terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan Saragih, dkk (2015) meneliti 

pengaruh current ratio terhadap ROA pada perusahaan sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh 

positif terhadap ROA.  

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh leverage terhadap profitabilitas 

perusahaan meliputi penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013) yang meneliti 

pengaruh leverage terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan.  

Penelitian Febria dan Halmawati (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas” juga menguji pengaruh 

leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate 

yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai dengan 2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, penelitian Purba dan Yadnya (2015) juga 

menguji pengaruh leverage terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa leverage  berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelaksanaan CSR terhadap 

profitabilitas perusahaan meliputi penelitian Putra (2015), dengan judul  

“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR)  Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.  

Candrayanthi dan Saputra (2013) juga menguji pengaruh pengungkapan 

CSR terhadap kinerja perusahaan, dengan judul “Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada 

Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)” yang 

menguji pengaruh CSR terhadap ROA, ROE, dan NPM. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa  CSR berpengaruh positif  terhadap ROA dan ROE, Namun 

berpengaruh negatif terhadap NPM.  

Hasil penelitian Suciwati, Pradnyan, dan Ardina  (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan”, 

memaparkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA 

dan ROE. 

Banyaknya perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR, antara lain 

seperti PT Kimia Farma, Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, dan PT Semen 

Indonesia, Tbk, serta perusahaan – perusahaan manufaktur lainnya yang terdaftar 

di BEI , memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian secara empiris terkait 

pengaruh pelaksanaan CSR terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, 

peneliti ingin melakukan pengujian mengenai pengaruh likuiditas, leverage dan 

rasio biaya CSR secara bersamaan terhadap profitabilitas perusahaan, peneliti 

ingin menguji apakah dengan perusahaan melaksanakan kegiatan CSR dapat 

meningkatkan atau justru mengurangi profitabilitas perusahaan, akibat adanya 

penambahan biaya pelaksanaan kegiatan CSR.  
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Kebaruan dari riset ini yaitu, peneliti mencoba untuk melakukan pengujian 

mengenai pengaruh likuiditas, leverage dan CSR secara bersamaan terhadap ROA 

sebagai indikator penilaian profitabilitas perusahaan, dengan menggunakan model 

pengujian analisis regresi linier berganda, yang merupakan metode pengujian 

statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel 

independen terhadap variabel dependennya.  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Wibowo dan Wartini 

(2012) yang berjudul "Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, dan Leverage Terhadap 

Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur di BEI". Persamaan antara penelitian 

ini dengan penelitian Wibowo dan Wartini (2012) yaitu sama – sama 

menganalisis  serta menguji pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan current 

ratio dan leverage yang diproksikan dengan debt to total assets ratio terhadap 

profitabilitas perusahaan serta sama-sama menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur.  

Dilain sisi, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Wibowo dan 

Wartini (2012), antara lain :  

1. Penelitian ini menggunakan 119 sampel penelitian dari perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga 

2019. Sedangkan, penelitian Wibowo dan Wartini (2012) , 

menggunakan 62 sampel perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2008 – 2009 sebagai sampel penelitiannya. 
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2. Variabel independen pada penelitian ini berupa likuiditas yang 

diproksikan dengan current ratio, leverage yang diproksikan dengan 

debt to total assets ratio, serta CSR yang diproksikan dengan rasio 

biaya CSR, sedangkan variabel independen pada penelitian terdahulu 

berupa likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, leverage yang 

diproksikan dengan debt to total assets ratio, dan efisiensi modal 

kerja. 

3. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Return on Asets (ROA), 

sedangkan variabel dependen pada penelitian Wibowo dan Wartini 

adalah Return on Investment (ROI). 

Maka dengan adanya latar belakang penelitian yang ada, peneliti memberikan 

judul “Analisis Dampak Likuiditas, Leverage, dan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan” . 

1.2       Rumusan Masalah 

 Pada beberapa penelitian terdahulu ditemukan hasil penelitian yang 

inkonsistensi mengenai pengaruh likuiditas, leverage, dan CSR terhadap 

profitabilitas perusahaan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :  

1. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan? 

2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan? 
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3. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan? 

1.3      Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk menguji apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

2. Untuk menguji apakah Leverage berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

3. Untuk menguji apakah CSR berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

1.4      Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai peneliti pada  penelitian ini, meliputi : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

dan memperkuat teori yang ada mengenai pengaruh likuiditas, 

leverage, dan CSR terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

perusahaan mengenai pengelolaan aset, hutang, dan pentingnya 

pelaksanaan CSR dalam upaya meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Serta memberikan masukan sebagai bahan 



 

9 
 

pertimbangan pembuatan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan 

aset, hutang, dan pelaksanaan CSR.  

Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah studi literatur serta memberikan dasar bagi penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh likuiditas, leverage, dan CSR 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.5       Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran berikut menunjukkan pengaruh likuiditas (current 

ratio), leverage (Debt to Total Asset Ratio), dan CSR (rasio biaya CSR) terhadap 

ROA yang merupakan  indikator penilaian profitabilitas perusahaan. Kerangka 

pemikiran ini disusun dengan dasar uraian yang telah dijabarkan di atas.  

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  Pendahuluan 

 Bab I berisi penjelasan umum mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab II berisi landasan teori  serta pengembangan hipotesis 

penelitian yang menjelaskan teori, konsep serta penelitian 

terdahulu yang relevan dengan hipotesis penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab III berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang 

meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

data dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis 

data, model penelitian dan pengujian hipotesis. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi pengujian hipotesis penelitian, serta pembahasan 

mengenai analisis data untuk memberikan jawaban atas 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab V berisi kesimpulan, implikasi hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian serupa 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


