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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persainganibisnisiyangiketat seiring dengan perkembangan perekonomian 

dan teknologi dalam memasuki era globalisasi menuntut perusahaan untuk terus 

mengembangkan inovasi produk, meningkatkan kinerja karyawan demi 

mempertahankan usahanya tersebut perusahaan hendaknya dapat memperoleh 

profitabilitas yangamaksimaladariasetiapapenjualanaprodukayangadidapatkan. 

Sektor Industri Barang Konsumsi merupakan sektor Penyumbang utama 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri barang konsumsi merupakan 

salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam memicu pertumbuhan 

ekonomi Negara. Sektor industri barang konsumsi sangat di butuhkan karena 

semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.  

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu kategori sektor 

industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan 

berkembang. Industri makanan dan minuman diprediksi akan membaik kondisinya. 

Hal ini terlihat semakin banyaknya industri makanan dan minuman di negara ini 

khususnya semenjak memasuki krisis berkepanjangan. Kondisi ini membuat 

persaingan semakin ketat sehingga para manajer perusahaan berlomba lomba 

mencari investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan makanan dan 

Minuman tersebut.  
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Perusahaan makanan dan minuman merupakan tipe usaha yang mudah untuk 

dimasuki, oleh karena itu menyebabkan tingginya tingkat persaingan. Menurut 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia 

Adhi S. Lukman, mengatakan kalau konsumen Indonesia lebih mudah dikenal dan 

terbuka untuk mencoba produk-produk baru.   

Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh 

atau Profitabilitas. Menurut Bambang Riyanto ( 2010 : 35 ) “ Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu “ . Profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan 

penjualan dengan jumlah rata-rata kas. 

Bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas perusahaan dapat digunakan sebagai 

tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidak nya perusahaan yang di pimpin, 

sedangkan bagi penanam modal dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

prospek modal yang di tanamkan di perusahaan tersebut. 

Menurut Bambang Hermanto ( 2015 : 118 ) untuk mengukur suatu 

Profitabilitas perusahaan ada beberapa rasio diantaranya Gross Profit Margin ( 

Margin laba kotor ), Return On Assets ( ROA ), dan Return On Equity ( ROE ). Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Return On Asset ( ROA ). 

Karena rasio ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh Perputaran Kas. Menurut Bambang 

Hermanto ( 2015 : 16 )  Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian Kas adalah cek yang 
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diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di Bank dalam bentuk giro 

atau penerimaan deposito, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali 

setiap saat oleh perusahaan.  

Apabila perusahaan memiliki laba yang maksimal, maka perusahaan dapat 

membiayai kegiatan operasionalnya sehingga perusahaan mampu untuk menjamin  

keberlangsungan usahanya. Dengan laba tersebut, perusahaan juga dapat 

membayar deviden kepada para pemegang sahamnya. Kemampuan tingkat 

pengembalian investasi inilah yang banyak diperhitungkan oleh para pemegang 

saham.  

Menurut Bambang Riyanto ( 2010 : 94 ) Kas sebagai unsur modal kerja 

dengan tingkat likuiditas yang paling tinggi menunjukkan semakin besar jumlah kas 

yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah perputarannya. Semakin tinggi 

perputaran kas, dapat menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan kas tersebut 

dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kas menurut pengertian 

akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang, dapat 

diterima sebagai setoran ke bank dalam jumlah sebesar nilai nominalnya. 

Kas yang cepat kembali berarti kas yang akan segera digunakan kembali dan 

akan menghindarkan dari kesulitan keuangan yaitu meminimalkan biaya. Menurut 

Kasmir ( 2015 : 256 ) Perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang 

dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat 

kembali menjadi kas, sehingga semakin cepat perputarannya maka profitabilitas 

akan meningkat. 
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Selain perputaran kas, perputaran modal kerja juga dapat mempengaruhi 

profitabilitas suatu perusahaan. Modal kerja merupakan salah satu sumber daya 

yang penting yang dimiliki perusahaan. Modal suatu perusahaan merupakan setoran 

harta dari pemilik pada suatu perusahaan. Setoran tersebut dapat berupa uang tunai 

atau harta lain dan modal yang dimaksud untuk mengoperasikan dalah perusahaan.   

Modal sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan baik untuk 

kegiatan operasional maupun untuk menghasilkan laba perusahaan. Modal kerja 

selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan 

yang bersangkutan masih dalam keadaan beroperasi.  

Menurut Bambang Riyanto ( 2010 : 62 ) menyatakan bahwa rasio perputaran 

modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan. Makin 

pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi 

tingkat perputarannya.  

Perputaran modal kerja dimulai pada saat modal kerja diinvestasikan kepada 

unsur-unsur kerja sampai berubah menjadi modal kerja kembali. Perputaran modal 

kerja yang efektif ditandai dengan perputaran modal kerja yang cepat. Sedangkan 

semakin rendah perputaran modal kerja menandakan perusahaan kelebihan modal 

kerja, atau modal kerja yang dimiliki tidak berputar secara efektif. 

Berikut ini merupakan data mengenai Perputaran Kas, Perputaran Modal 

Kerja, dan Profitabilitas ( Return on Asset ) pada perusahaan manufaktur sub sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Perputaran Kas, Perputaran Modal Kerja, dan Profitabilitas ( Return on 

Asset ) perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 

 

No 
Nama 

Perusahaaan 

Perputaran Kas 

 (x) 

Perputaran Modal  

Kerja (x) 
Profitabilitas ( ROA ) 

13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 

1 PT. Nippon 

Indosari 
Corporindo 

Tbk 

21,

6 

14,2 6,4 4,5 1,9 34,

5 

16,

6 

5,2 4 1,9 8,6 8,8 9,9 9,5 2,9 

2 PT. Wilmar 
Cahaya Tbk 

0,1
1 

0,12 0,1
8 

0,2
6 

0,2
5 

7,7 11 7,9 6,8 7,8 6 3,1 7,1 17,5 7,7 

3 PT. Tiga 

Pilar 

Sejahtera 
Food Tbk 

19,

4 

6,7 6,6 14,

8 

20,

6 

3,8 2,0

7 

3,5 1,9 7,7 6,9 5,1 4,1 7,8 -

9,7 

4 PT. Mayora 

Indah Tbk 

7,5 11 12,

4 

11,

4 

11 3,2 4,2 3,4 3,8 3,3 10,4 4 11 10,7 10,

9 

5 PT. Tri 
Banyan Tirta 

Tbk 

9,1 3,7 5,5 71,
8 

48,
3 

0,8 1,0
1 

1,5 1,2 19,5 0,8 -0,8 -2,06 -2,3 -
5,7 

6 PT. Sekar 
Bumi Tbk 

20,
1 

13,6 11,
7 

14,
8 

9,8 19,
2 

12,
1 

31,
4 

29,
9 

5,7 11,7 13,7 5,2 2,2 1,6 

7 PT Prasida 

Aneka Niaga 

Tbk 

14,

7 

15,9 29,

6 

15,

06 

19,

2 

8,3 10,

6 

18,

4 

47,

3 

26,3 3,12 -4,44 -6,87 5,6 4,6 

 Rata-rata 13,

2 

9,31 10,

34 

18,

95 

15,

86 

11,

07 

8,2

2 

10,

18 

13,

55 

10,3

1 
6,78 4,20 4,05 7,28 

1,7

5 

 

Sumber: Data laporan keuangan perusahaan sub sektor barang konsumsi di BEI (data 

diolah) 
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Gambar 1.1 

Perputaran Kas, Perputaran Modal Kerja dan Profitabilitas (ROA) pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 

 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa perputaran kas pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai 

2017 cenderung mengalami fluktuasi. Perputaran kas tertinggi yaitu tahun 2016 

sebesar 71,8 kali sedangkan terendah tahun 2015 dan tahun 2013 yaitu sebesar 0,11 

kali. Sedangkan perputaran modal kerja pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami 

fluktuasi. Perputaran modal kerja terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,8 kali, 

sedangkan perputaran modal kerja tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 34,5 

kali pada PT Nippon Indosari Corporindo.  
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Begitupun dengan Return On Asset (ROA) yang cenderung mengalami 

fluktuasi. ROA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,5% dan untuk ROA 

terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar -9,7 %. 

Dari data diatas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 

perputaran kas mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan 

Profitabilitas. Perputaran kas meningkat dari 9,31 kali menjadi 10,34 kali tetapi 

profitabilitas menurun dari 4,20 % menjadi 4,05 %.  

Fenomena Profitabilitas yang terjadi pada PT Tri Banyan Tirta Tbk, Laporan 

keuangan PT Tri Banyan Tirta Tbk atau ALTO per September 2015 yang 

diumumkan, Senin (23/11). Pada Januari-September 2015, ALTO menderita rugi 

Rp 24,34 miliar. Kerugian tersebut, terutama karena dipicu oleh merosotnya 

penjualan ALTO sebesar 22,38% menjadi Rp 201,67 miliar, dari Rp 259,85 miliar 

pada periode yang sama 2014. disaat penjualan turun, manajemen ALTO berhasil 

menekan beban pokok penjualan hingga berkurang 22,45% menjadi Rp 127,74 

miliar, dari Rp 164,72 miliar per September 2014. Akan tetapi, penurunan beban 

pokok itu tidak otomatis mendongkrak laba perusahaan air minum dalam kemasan 

tersebut pada sembilan bulan pertama 2015, laba kotor emiten beraset Rp 1,188 

triliun per September 2015 itu justru menjadi sebesar 22,27% dari Rp 95,13 miliar 

per September 2014. Penurun utang ini dapat berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. (pasardana.id) 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Ayu Nurafika (2018) 

dengan judul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang,  Perputaran Persediaan 

Terhadap Profitabilitas  Pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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perputaran piutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, 

perputaran kas dan perputaran persediaan berpengaruh positif  signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012 sampai 2016. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu 

variabel independen (Perputaran Kas) dan variabel dependen (Profitabilitas), 

perbedaan yaitu  variabel yang diteliti adalah perputaran kas dan perputaran modal 

kerja terhadap profitabilitas 

Menurut Rofi Anura Hutami (2017) dengan judul pengaruh perputaran modal 

kerja, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di bei periode 

2013-2015 menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini dalam pengujian uji F 

sebesar 3,094 dengan signifikansi 0,040 menunjukkan perputaran modal kerja, 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara simultan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. 

Sarjito Surya (2017) dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran 

Persediaan  terhadap Profitabilitas menunjukan bahwa bahwa secara simultan 

maupun parsial perputaran kas dan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Menurut Rio Sadewa dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan 

Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Wholesale and Ritel  

Yang Terdaftar di BEI tahun 2013- 2015 . Berdasarkan hasil penelitian uji T dapat 

di ketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah 

perputaran piutang sedangkan variabel perputaran modal kerja tidak berpengaruh 
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Menurut Nina Sufiana dengan judul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang dan Perputaran Persediaan  terhadap Profitabilitas yang menunjukan bahwa 

secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti lebih dalam 

mengenai “ Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas “ 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Adanya penurunan perputaran kas pada perusahaan sub sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Adanya kenaikan perputaran modal kerja pada perusahaan sub sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Terjadi peningkatan perputaran kas, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan 

profitabilitas (ROA). 

4. Adanya penurunan Return on Asset pada perusahaan sub sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh perputaran kas dan perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

1.3  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penerapan tujuan sangat penting untuk menetapkan arah dan sasaran yang 

hendak di capai bagi setiap peneliti. Maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas 

pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas dan perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk mendapatkan informasi gambaran umum tentang pengaruh 

Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

perusahaan.  

b. Untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari 

selama perkuliahan dan memberikan masukan tentang akuntansi. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu 

pengetahuan bagi  penulis, serta dapat mengaplikasikan pemahaman teoritis 

yang di peroleh di perkuliahan. 

b. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan masukan positif bagi perusahaan dari hasil penelitian ini 

mengenai pengaruh perputaran kas dan perputaran modal kerja terhadap 

Profitabilitas yang nantinya perusahaan dapat menjaga dan 

mengembangkan usahanya sesuai yang diharapkan. 

c. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi  sebagai kajian lebih lanjut 

dengan materi yang sejenis khususnya mengenai pengaruh perputaran kas 

dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

 


