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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian. 

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi persaingan di dunia usaha 

sangatlah tinggi, Perusahaan-perusahaan mulai melakukan strategi penjualan guna 

menarik minat konsumen dan investor untuk menanamkan modal di perusahaan 

tersebut. Modal yang mencukupi bisa membangun sebuah perusahaan, baik itu 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi dari 

bahan mentah sampai menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Penelitian kali ini 

akan dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor kunsumsi dan peralatan rumah 

tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), diantaranya PT. Akasha Wira 

Internasional Tbk, PT. Kedawung Setia Industrial Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT. 

Kedaung Indah Can Tbk, dan PT. Martina Berto Tbk. Sektor konsumsi dan 

peralatan rumah tangga merupakan sektor dengan penjualannya meliputi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti air minum, kebutuhan rumah tangga, 

bahkan menjual produk kecantikan khususnya untuk kaum perempuan. Berikut 

tingkat profitabilitas yang terjadi diperusahaan manufaktur sektor konsumsi dan 

peralatan rumah tangga yang terdaftar di busa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2016: 
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Gambar 1.1 

Tingkat Profitabilitas 

Perusahaan Sub Sektor Konsumsi dan Alat Rumah Tangga yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa tingkat profitabilitas mengalami 

fluktuatif dari setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tingkat profitabilitas mengalami 

penurunan sedangkan tingkat perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 

persediaan, dan pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan.  

Tingkat keuntungan atau profitabilitas sangatlah penting untuk perusahaan. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi akan baik bagi perusahaan untuk menarik para 

investor untuk menanam modal mereka diperusahaan tersebut. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi juga baik untuk manajer perusahaan karena 

mencerminkan keberhasilan manajer dengan karyawan-karyawan dalam mengelola 

sebuah perusahaan. Profitabilitas digunakan sebagai pengukuran bagi pimpinan 

perusahaan, Pengembalian atas investasi modal merupakan indikator penting atas 

kekuatan perusahaan dalam jangka panjang, angka ini menggunakan ukuran 
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ringkasan utama pelaporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menilai 

profitabilitas. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas, salah 

satunya dengan Return On Asset (ROA). (Harahap, 2013:105) Rasio ini 

menggambarkan perputaran aktiva dari volume penjualan. semakin besar rasio ini 

semakin baik. hal ini berarti bahwa aktiva akan dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba.   

Aktiva yang lebih cepat berputar adalah kas, karena kas dapat digunakan 

untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas termasuk salah satu unsur modal kerja 

yang tingkat likuiditasnya paling tinggi. Semakin besar jumlah kas yang ada di 

dalam perusahaan, maka tingkat likuiditasnya akan semakin tinggi. Ini berarti 

bahwa perusahaan mempunyai resiko tidak dapat memenuhi kewajiban 

finansialnya lebih kecil. Akan tetapi itu tidaklah sangat benar, karena semakin 

besarnya kas berarti makin banyaknya uang yang menganggur sehingga akan 

memperkecil profitabilitasnya.  

Sebaliknya apabila perusahaan hanya untuk mengejar profitabilitasnya saja, 

maka perusahaan akan berusaha agar semua persediaan kasnya dapat diputarkan 

atau dalam keadaan bekerja. Jumlah kas dapat juga di hubungkan dengan jumlah 

penjualannya. Perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata 

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover).  

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan 

pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode 

tertentu. Perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja 
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suatu perusahaan yang dibutuhkan untuk membiayai penjualan dan membayar 

tagihan. 

Kas dan piutang merupakan aset keuangan atau yang sering disebut 

instrumen keuangan. Instrumen keuangan bisa diartikan sebagai suatu kontrak yang 

menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Piutang juga merupakan klaim suatu 

perusahaan pada pihak lain, hampir setiap perusahaan pasti memiliki piutang 

kepada pihak lain baik itu dari hasil  penjualan atau pendapatan dari transaksi lain. 

Suatu perusahaan mengetahui pengukuran baik tidaknya sebuah investasi dalam 

piutang dan Kelancaran penerimaan piutang dapat diketahui dari tingkat 

perputarannya. Perputaran piutang ini dapat di hitung dari penjualan dalam satu 

periode dibagi dengan rata-rata dalam satu tahun. Rata-rata piutang di hitung dari 

piutang awal periode ditambah piutang akhir periode dibagi dua. 

Setiap perusahaan dagang maupun manufaktur tentulah memiliki 

persediaan, persediaan inilah yang menjadi salah satu aset terpenting dalam sebuah 

perusahaan. Dalam perusahaan dagang, maka barang daganglah yang menjadi 

persediaan, begitupun dalam perusahaan manufaktur persediaannya berupa bahan 

baku, persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, persediaan 

barang jadi yang siap untuk di jual. Perputaran persediaan di perusahaan 

manunjukan kinerja perusahaan pada aktivitas operasionalnya, Semakin tinggi 

tingkat perputaran persediaannya, maka kemungkinan pula semakin besar 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, Begitupun sebaliknya.  

Persediaan berhubungan dengan penjualan, dimana Penjualan merupakan 

salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan, jika semakin besar aktivitas 
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penjualannya, maka semakin besar pula pendapatan yang akan didapat oleh 

perusahaan. Pada setiap penjualan, perusahaan menargetkan keuntungan dari 

penjualan terserbut, maka pertumbuhan penjualan memiliki peran yang penting 

dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, ada beberapa penelitian terdahulu yang 

meneliti tingkat profitabilitas sebagai berikut: 

1. Ni ketut Purnawati, Nina Sufiana (2011) meneliti tentang Pengaruh Perputaran 

Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2008-2010. Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2010.   

2. Subowo (2014) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Perputaran 

Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Perputaran Modal Kerja 

Terhadap Laba Usaha (Studi Kasus pada Perusahaan Food And Beverage yang 

Listing di BEI Tahun 2009-2013). Dari hasil uji signifikan simultan (F Test) 

variabel pertumbuhan penjualan, perputaran kas, perputaran piutang, 

perputaran persediaan dan perputaran modal kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel NPM. Dari hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh 

hasil regresi 0,367 ini berarti pertumbuhan penjualan, perputaran kas, 
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perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran modal kerja terhadap 

variabel NPM yang dapat diterangkan dalam persamaan ini adalah 36,7%. 

3. Deannes Isyuwardhana, Sandy Hardiyanto (2015) meneliti tentang Pengaruh 

Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang 

Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan dan Minuman 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2013). Dari hasil pengujian pada 

penelitian ini bahwa perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 

piutang sebagai variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

profitabilitas sebagai variabel dependen. 

4. Harun Camro Kita Sagala (2018) meneliti tentang pengaruh perputaran piutang 

dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa secara persial menunjukan bahwa perputaran 

piutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan 

perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hasil pengujian secara stimultan menunjukan bahwa 

perputaran piutang dan perputaran modal kerja secara uji bersama-sama 

berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Dari penelitian yang sebelumnya terdapat hasil yang berbeda, tahun 

penelitian yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, 

PERPUTARAN PERSEDIAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN 

TERHADAP PROFITABILITAS” 
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1.2 Identifikasi dan rumusan masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang yang telah di uraikan diatas, 

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perusahaan. 

2. Adanya kesulitan pada perusahaan untuk meningkatkan tingkat 

profitabilitas. 

3. Adanya piutang yang macet. 

4. Adanya tingkat penjualan yang menurun. 

5. Adanya modal kerja yang menurun. 

6. Adanya pesaing baik dalam negri maupun luar negri. 

1.2.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian yang di paparkan, masalah yang di bahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas? 

2. Bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas? 

3. Bagaimana pengaruh perpuataran persediaan terhadap profitabilitas? 

4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap 

profitabilitas? 

5. Bagaimana pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 

persediaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas? 
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1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. 

5. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 

persediaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

yang lebih mendalam bagi pembaca mengenai pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang, perputaran persediaan, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap profitabilitas di suatu perusahaan.  

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi akademisi 

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan dan 

menjadi tolak ukur bagi peneliti di masa yang akan datang. 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini di harapkan pihak terkait mendapatkan informasi bagi 

perusahaan mengenai pengaruh variabel perputaran kas, perputaran piutang, 

perputaran persediaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. 


