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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Menurut Fajar (2012), Indonesia sebagai negara berkembang harus 

berusaha dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Sektor ekonomi 

adalah hal yang sangat penting dan akan terus-menerus diperhatikan oleh 

pemerintah. Secara umum tujuan negara yang terdapat dalam ekonomi makro 

adalah untuk mendapatkan keseimbangan pekonomian, kemajuan ekonomi 

yang tinggi, produk domestik bruto serta tingkat penganguran yang rendah. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah maka diperlukan 

faktor pendukung yakni salah satunya dengan adanya infrastruktur. Dengan 

adanya infrastruktur yang baik diharapkan mampu meningkatkan dunia usaha 

untuk berinvestasi secara langsung sehingga dapat menumbuhkan laju 

pertumbuhan. Apabila terdapat infrastruktur yang baik juga bisa memberikan 

akses yang berdampak besar dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Menurut Chandra et al., (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagai 

acuan investor untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Perusahaan dapat 

dikatakan sehat jika mampu bertahan pada segala keadaan yang dihadapinya, 

bisa diamati melalui persaingan dalam memanfaatkan aktivanya untuk 

mengambil keuntungan dari penjualan perusahaan tersebut, mampu dalam 

memenuhi tanggung jawab keuangan perusahaan, serta mampu terus 

melaksanakan kegiatan operasional dan melakukan pengembangan akan 

usahanya. ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui 

efektivitas perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan total 

aktiva yang dimilikinya. Semakin tingginya tingkat ROA membuktikan 

pencapaian perusahaan bertambah baik, sebab return bertambah besar. ROA 

menjadi nilai penting yang dijadikan acuan oleh investor untuk menilai 

investasi ketika sebelum investasi tersebut ditentukan. 
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Indriyani et al., (2017) menyatakan bahwa pentingnya ROA adalah 

sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan dalam memberikan penilaian 

terhadap investasi yang dilakukan pada sebelum mengambil keputusan 

tersebut. ROA juga dapat digunakan sebagai penentu modal investasi 

sehingga rendahnya modal dapat menentukan laba yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan tersebut. Selain return on asset terdapat firm size, growth 

opportunity, total assets turnover, working capital turnover, dan cash 

turnover.  

Penelitian Husna (2015) yang berjudul firm size, growth opportunity, 

dan total assets turnover terhadap return on assets pada perusahaan food 

beverages di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini perusahaan harus 

memperhatikan ukuran perusahaannya. Umumnya perusahaan yang 

mempunyai jumlah aktiva yang besar akan mampu menghasilkan keuntungan 

yang besar. Jika pertumbuhan perusahaan tinggi akan tinggi pula perusahaan 

membutuhkan dana yang lebih banyak. Apabila terdapat kekurangan dana 

maka perusahaan dapat menggunakan hutang untuk mempertahankan 

kelangsungan operasi perusahaan. Sementara tingginya perputaran aset juga 

menunjukkan bahwa nilai penjualan penjualan mengalami peningkatan dan 

menimbulkan laba perusahaan meningkat. Berdasarkan analisa yang 

dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa firm size berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, dan total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Penelitian ini sesuai dengan Chandra et al., (2020) firm size memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, namun terdapat perbedaan 

penelitian Silaban & Anita (2019) ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap return on assets, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan (2015) dihilangkan karena terdapat multikolinearitas.  

Weston & Copeland (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan total aset 

(growth opportunity) adalah yang menjadi penentu jumlah hutang suatu 

perusahaan. Yang artinya semakin besarnya total aset maka dapat dikatakan 

jumlah hutang perusahaan juga bisa semakin besar ataupun kecil. Terdapat 
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perbedaan growth opportunity yang dilakukan oleh Indriani et al., (2021) 

menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh signifikan terhadap 

ROA.  

Indriyani et al., (2017) menyatakan bahwa salah satu  pengendalian 

yang digunakan dalam penggunaan aset adalah perputaran total aktiva (total 

assets turnover). Total assets turnover adalah kemampuan yang digunakan 

perusahaan melalui seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

menghasilkan penjualannnya. Munawir (2004) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui tingkat pemakaian perputaran total aset terhadap kemampuan 

yang dimiliki perusahaan  dalam memperoleh laba yang juga memperhatikan 

pengelolaan aset yang baik. Pengelolaan aset dengan efektif dan efisien 

sangar penting dilakukan oleh perusahaan dikarenakan dapat meningkatkan 

profitabilitas. Hanafi & Halim (2003) menyatakan bahwa semakin tinggi total 

assets turnover berarti perusahaan dengan efektif menggunakan seluruh 

asetnya. Total assets turnover dapat dikatakan menjadi efektif ketika menjadi 

penting bagi perusahaan, karena dapat meningkatkan return on assets yang 

dimilikinya. Terdapat hasil penelitian yang sesuai mengenai total assets 

turnover dilakukan oleh Chandra et al., (2020) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA;  Putry & Erawati (2013) secara simultan 

berpengaruh terhadap ROA; Ginting (2018) berpengaruh secara parsial 

terhadap ROA; Supardi et al., (2016) secara parsial berpengaruh terhadap 

ROA. Namun terdapat perbedaan oleh Setiawan (2015) yang 

mengungkapkan bahwa total assets turnover tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets. 

Terdapat penambahan dua variabel yaitu working capital turnover dan 

cash turnover akan menjadikan penelitian ini lebih luas, sehingga diharapkan 

penelitian ini lebih lengkap mengenai variabel working capital turnover 

(WCTO) dan cash turnover (CTO).  

Menurut Baskara (2013); Horne & Wachowicz (2007); dan Siamat 

(2005) menyatakan bahwa perputaran modal kerja dimulai ketika kas yang 

diinvestasikan oleh perusahaan berputar menjadi kas. Semakin rendahnya 



 

4 
 

perputaran modal kerja maka semakin cepat pula perputaran modal kerja, 

sehingga perputaran modal kerja yang dihasilkan semakin tinggi dan 

perusahaan menjadi efisien dalam meningkatkan profitabilitas. Namun 

Jasmani (2019) menyatakan bahwa sebaliknya, ketika perputaran modal kerja 

yang rendah membuktikan bahwa sedang terjadi kelebihan modal kerja yang 

disebabkan oleh perputaran persediaan yang rendah, piutang atau saldo kas 

yang terlalu banyak. Sebaliknya jika terjadi perputaran modal kerja yang 

tinggi maka kemungkinan perputaran persediaan perusahaan tinggi, 

perputaran piutang atau saldo kas terlalu kecil. Sedangkan menurut Brigham 

& Houston (2013); Ekawati (2014); Faisal et al., (2017); Syaifuddin (2008) 

modal kerja dapat diartikan sebagai kelebihan aset lancar dengan 

menggunakan utang jangka pendek. Habibah (2015); Indradi (2018); Lestari 

et al., (2016); Maulida et al., (2018) menyatakan bahwa modal kerja bersih 

berasal dari kelebihan utang jangka panjang dan modal sendiri. Terdapat 

hubungan siklus operasi normal perusahaan, contohnya siklus pembelian, 

penjualan, dan penagihan. Menurut Widiyanti & Bakar (2014) menyatakan 

bahwa working capital turnover tidak ada pengaruh perusahaan pada tingkat 

profitabilitas yang tinggi terhadap efisiensi dalam penggunaan modal kerja. 

Sehingga diperoleh hasil dari variabel working capital turnover secara parsial 

(uji T) tidak berpengaruh terhadap ROA, dan uji simultan (Uji F) berpengaruh 

signifikan terhadap return on asset. Hasil lainnya diungkapkan oleh Silaban 

& Anita (2019) berpengaruh secara parsial  dan uji hipotesis berpengaruh 

secara positif; Ginting (2018) tidak berpengaruh secara parsial; dan Sari et 

al., (2020) tidak berpengaruh negatif dan signifikan.  

Menurut Kasmir (2016) menjelaskan bahwa cash turnover adalah 

menyatakan bahwa efisiensi manajemen dalam mengelola aset yang 

digunakan suatu perusahaan. Dengan mengetahui cara menghitung tingkat 

perputaran kas yang artinya sejauh mana tingkat efiensi yang dapat dicapai 

perusahaan dalam mengelola kas untuk mencapai tujuan dari perusahaan 

tersebut. Penelitian cash turnover sesuai dengan Silaban &Anita (2019) 

berpengaruh pengaruh signifikan 
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terhadap ROA; Wijaya & Tjun (2018) berpengaruh secara parsial terhadap 

ROA. Sedangkan Sari et al., (2020) berpengaruh negatif terhadap ROA.  

 Studi kasus menurut Gunawan (2019), terdapat kesenjangan pada 

sektor infrastruktur yang menjadi permasalahan ekonomi Indonesia. 

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh sedikitnya investasi pada infrastruktur 

yang dimulai pada krisis Asia dikarenakan pemerintah mengalokasikan 

anggaran yang besar untuk subsidi BBM yang relatif tidak bermanfaat, salah 

target, serta berfokus hanya di Jawa dan Jakarta. Hal ini menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya kecepatan 

pemberantasan pada kemiskinan. Padahal, hal yang dilakukan untuk 

meningkatatkan pemanfaatan perekonomian nasional dan menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh, serta kesenjangan ketersediaan 

infrastruktur yang harus diatasi. Menurut data Bank Dunia (2018) 

menunjukkan alternatif dari stok infrastruktur adalah laju pertumbuhan 

tahunan stok barang modal publik per kapita, di Indonesia terdapat 2,8 persen 

pada periode 2005-2015. Hal tersebut jauh lebih rendah dibandingkan laju 

pertumbuhan stok barang modal publik yang terjadi di negara tetangga, 

seperti Vietnam (10,3 persen) dan Tiongkok (6,7 persen). Peningkatan pada 

investasi infrastruktur sangat diperlukan guna mengatasi kesenjangan 

ketersediaan infrastruktur yang masih tinggi. Akan tetapi, Indonesia masih 

menghadapi masalah kendala pembiayaan dikarenakan kondisi pada sektor 

keuangan relatif sempit dan kebanyakan pada sektor perbankan. 

Penggabungan antara perbankan domestik dan pasar modal yang ada di 

Indonesia masih terlalu kecil untuk bisa membiayai semua kebutuhan pada 

sektor infrastruktur. Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa sektor 

perbankan hanya memberikan kredit yang berjangka waktu kurang dari 5 

tahun.  Ini adalah salah satu faktor yang membatasi kemampuan bank dalam 

membiayai proyek yang dilakukan jangka panjang. Pada pasar modal, porsi 

kapitalisasi pasar saham dan nilai outstanding pasar obligasi Indonesia 

terhadap produk domestik bruto (PDB) memang terjadi peningkatan. Namun, 

Indonesia masih kalah dibandingkan pasar negara berkembang lainnya.  
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Sedangkan menurut Tri (2020) Kementerian Keuangan telah mendapati 

beberapa permasalahan dan pekerjaan rumah yang melihatkan pihak swasta 

dalam proyek infrastruktur yang terdapat di daerah. Selama ini, keterlibatan 

antara pihak swasta dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 

masih sangat kecil, sehingga pembangunan mengandalkan melalui APBN 

dan APBD.  Pada dasarnya, KPBU dilakukan antara Penanggung Jawab 

Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan pihak swasta. Dalam Webinar pada Rabu, 

2 September 2020, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan 

Pembiayaan Infrastruktur, Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso mengatakan 

“Intinya menawarkan peluang bisnis”. PJPK ini bisa berasal dari menteri, 

kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD. Pada saat kerja sama 

dilakukan, Kemenkeu akan memberikan empat fasilitas, yaitu project 

development fund (PDF), viability gap fund (VGF), penjaminan pemerintah, 

dan pembiayaan infrastruktur. Terdapat 2 jenis pengembalian investasi, yaitu 

pembayaran pengguna dan pembayaran ketersediaan layanan. Salah satu 

faktor yang penting adalah bagaimana kepala daerah meyakinkan lembaga 

keuangan untuk membiayai proyek yang akan dibangun. Pada proses sebelum 

meyakinkan, Kemenkeu harus mencatat permasalahan dan pekerjaan rumah 

yang harus diselesaikan, yaitu isu pembebasan lahan, isu revenue stream, 

pendefinisian lingkup, serta perizinan dan regulasi.   

Intinya pada dua kasus diatas permasalahan yang terdapat dalam sektor 

infrastruktur adalah pembiayaan yang berasal dari sektor perbankan, serta isu 

pembebasan lahan, isu revenue stream, pendefinisian lingkup, serta perizinan 

dan regulasi.   

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

sebagian besar masih terdapat gap penelitian. Peneliti menggunakan 

perusahaan sektor infrastruktur sebagai objek penelitian. Kemudian untuk 

pemilihan tahun 2018-2020 dilakukan dengan harapan pemilihan tahun 

laporan keuangan terbaru agar dapat menggambarkan keadaan perusahaan 

yang terkini. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai menganalisis laporan keuangan. 

Penelitian ini berjudul “Analisis Firm Size, Growth Opportunity, Total 
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Assets Turnover, Working Capital Turnover, dan Cash Turnover 

Terhadap Return On Assets (Studi Empiris pada Perusahaan 

Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 - 2020)”.  

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap Return On Assets pada 

perusahaan Infrastruktur ? 

b. Apakah Growth Opportunity berpengaruh terhadap Return On Assets 

pada perusahaan Infrastruktur ? 

c. Apakah Total Assets Turnover berpengaruh terhadap Return On Assets 

pada perusahaan Infrastruktur ? 

d. Apakah Working Capital Turnover berpengaruh terrhadap Return On 

Assets pada perusahaan Infrastruktur ? 

e. Apakah Cash Turnover berpengaruh terhadap Return On Assets pada 

perusahaan Infrastruktur ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk menguji pengaruh Firm Size terhadap Return On Assets pada 

perusahaan Infrastruktur. 

b. Untuk menguji pengaruh Growth Opportunity terhadap Return On 

Assets pada perusahaan Infrastruktur. 

c. Untuk menguji pengaruh Total Assets Turnover terhadap Return On 

Assets pada perusahaan Infrastruktur. 

d. Untuk menguji pengaruh Working Capital Turnover terhadap Return 

On Assets pada perusahaan Infrastruktur. 

e. Untuk menguji pengaruh Cash Turnover terhadap Return On Assets 

pada perusahaan Infrastruktur.   

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memambah wawasan dalam 

mengembangkan pengetahuan tentang laporan keuangan, supaya dapat 

memperluas penelitian berikutnya.  

b. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian digunakan di masa yang akan datang.  

 

  


