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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) selama tahun 2017 mencapai 5,07%, Angka ini merupakan angka 

pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,01%, tahun 2015 sebesar 4,88% dan tahun 2016 sebesar 5,03%. 

Hal tersebut mengakibatkan aktifitas yang dilakukan perusahaan dalam  

meningkatkan kinerja untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya atau 

mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis dan tidak sejenis semakin 

meningkat. Salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan keberadaannya itu 

maka perusahaan harus menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu menganalisa 

laporan keuangan dengan cara menghitung rasio likuiditas. 

Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas secara 

umum terbagi menjadi 2, diantaranya: rasio lancar (current ratio) yaitu ukuran yang 

umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Fahmi 2012:121). Sedangkan rasio 

cepat (quick ratio/ acid test ratio) yaitu ukuran uji solvensi jangka pendek yang 

lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangannya mengeliminasi persediaan 

yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi 

sumber kerugian (Fahmi 2012:125).
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Tujuan utama perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasionalnya. Dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mencari laba 

tersebut tentu memiliki risiko yang menyebabkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya berkurang. Risiko likuiditas merupakan 

bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada 

terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal (Fahmi 

2014:96). Masalah yang timbul dalam penurunan likuiditas diantaranya akibat 

jumlah aset lancar yang cenderung lebih kecil dari jumlah liabilitas lancar pada 

suatu perusahaan. 

Perusahaan yang cenderung memiliki tingkat likuiditas yang menurun 

dalam beberapa periode adalah salah satu ciri perusahaan yang tidak sehat. Untuk 

mengetahui perusahaan tersebut sehat atau tidak maka perusahaan perlu 

menghitung rasio likuiditas. Perusahaan juga perlu menghitung perputaran kas dan 

perputaran persediaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas 

dan perputaran persediaan terhadap tingkat likuiditas. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi kerugian yang mengakibatkan menurunnya tingkat likuiditas suatu 

perusahaan. 

Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk 

membayar kewajiban perusahaan. Keberadaan kas dalam entitas sangat penting, 

karena tanpa kas maka aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Entitas 

harus menjaga jumlah kas agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika jumlah kas 
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kurang, maka kegiatan operasional akan terganggu. Terlalu banyak kas maka akan 

menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapatkan 

imbal hasil yang tinggi (Martani 2016:180). 

Persediaan barang dagang yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali, 

yang masih ada ditangan pada saat penyusunan neraca. Sedangkan untuk 

perusahaan industri yang mengolah bahan dasar menjadi barang jadi mempunyai 

tiga persediaan yaitu persediaan bahan dasar, persediaan barang dalam proses dan 

persediaan barang jadi (Jumingan 2011:18). 

Berikut adalah tabel fenomena penurunan rasio likuiditas pada perusahaan 

industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 selama 

tiga triwulan (yang berakhir 31 maret 2017, 31 juni 2017 dan 31 september 2017: 

Tabel 1.1 

Rasio Likuiditas 

 

No Kode Nama Perusahaan Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 BRNA Berlina Tbk 0,97 0,81 1,05 1,14 1,39 1,10 

2 EKAD Ekadharma International Tbk 2,41 2,33 2,33 3,57 4,89 4,52 

3 INCI Intan Wijawa International Tbk 7,71 13,87 12,86 9,68 5,82 5,10 

4 SPMA Suparma Tbk 2,65 1,20 3,65 0,93 2,46 1,02 

5 SRSN Indo Acidatama Tbk 2,75 3,28 2,87 2,17 1,74 2,13 

Rata-rata Rasio Likuiditas 3,30 4,30 4,55 3,50 3,26 2,77 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

Selanjutnya disajikan gambar diagram penurunan dan kenaikan rasio 

likuiditas pada perusahaan industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia  pada 

tahun 2012-2017 sebagai berikut: 



4 
 

 

Gambar 1.1 

Rasio Likuiditas 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, rata-rata rasio likuiditas yang diukur 

dengan rasio lancar (current ratio) pada perusahaan industri dasar dan kimia di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Rasio likuiditas pada tahun 2012 sebesar 3,3, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014, 

rasio ikuiditas terus mengalami kenaikan menjadi 4,3 dan 4,55. Selanjutnya rasio 

likuiditas terus mengalami penurunan sejak tahun 2015- 2017. Rasio likuiditas pada 

tahun 2015 yaitu 3,5, 3,26, dan 2,77 pada tahun 2017. 

 Penelitian tentang tingkat likuiditas yang penulis lakukan merupakan 

replikasi dari penelitian terdahulu yaitu dengan hasil penelitian bahwa perputaran 

kas dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas. 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dijelaskan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

    Sebelum Sesudah 

1 Astria 

Dwi 

Pujiati 

(2014) 

Pengaruh 

Perputaran 

piutang 

dan 

perputaran 

kas 

terhadap 

tingkat 

likuiditas. 

Perputaran 

kas 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

likuiditas 

koperasi 

mitra perdana 

surabaya. 

- - Salah satu 

alat ukur pada 

variabel 

independen 

sama, yaitu 

perputaran 

kas. 

- Alat ukur 

variabel 

dependen 

yaitu tingkat 

likuiditas 

mengguna-

kan rasio 

lancar 

(current 

ratio). 

-Objek 

penelitian 

yaitu 

koperasi 

mitra 

perdana 

surabaya. 

- Metode 

penelitian 

korelasional 

-Objek 

penelitian yaitu 

di perusahaan 

Industri dasar 

dan kimia di 

BEI. 

- Metode 

penelitian 

kuantitatif 

pendekatan 

assosiatif. 

2 Yesi 

Ezwita 

(2014) 

Pengaruh 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan

, ROA, 

dan rasio 

utang 

terhadap 

tingkat 

likuiditas. 

Perputaran 

persediaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

likuiditas. 

- Salah satu 

variabel 

independen 

sama. 

- Alat ukur 

variabel 

dependen 

tingkat 

likuiditas 

menggunaka

n rasio lancar. 

- Objek 

penelitian di 

perusahaan 

Industri dasar 

dan kimia di 

BEI. 

- Variabel 

independen 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan, 

ROA, dan 

rasio utang. 

- Metode 

penelitian 

kuantitatif 

pendekatan 

deskriptif. 

- Variabel 

independen 

peputaran kas 

dan perputaran 

persediaan. 

- Metode 

penelitian 

kuantitatif 

pendekatan 

assosiatif. 



6 
 

3 Siti 

Maesyar

oh 

(2014) 

Pengaruh 

arus kas 

dan 

perputaran 

piutang 

terhadap 

tingkat 

likuiditas. 

Arus kas dan 

perputaran 

pitang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

likuiditas. 

- Hanya sama 

pada variabel 

dependen 

yaitu tingkat 

likuiditas. 

 

-Objek 

penelitian 

pada 

perusahaan 

makanan 

dan 

minuman di  

BEI. 

- Alat ukur 

variabel 

dependen 

mengguna-

kan rasio 

cepat. 

-Metode 

penelitian 

kuantitatif 

pendekatan 

deskriptif 

verifikatif. 

-Objek 

penelitian yaitu 

di perusahaan 

Industri dasar 

dan kimia di 

BEI. 

-Alat ukur 

variabel 

dependen yaitu 

menggunakan 

rasio lancar. 

-Metode 

penelitian 

kuantitatif 

pendekatan 

assosiatif. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang perputaran kas, perputaran persediaan, dan tingkat likuiditas menggunakan 

rasio lancar (current ratio). Maka judul yang akan diambil oleh penulis adalah: 

“Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan Terhadap Tingkat 

Likuiditas”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mencari laba tentu memiliki 

risiko yang menyebabkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya berkurang (mengalami penurunan likuiditas). Untuk mencegah 

terjadinya penurunan likuiditas tersebut maka perusahaan perlu menghitung 

besarnya perputaran kas ataupun perputaran persediaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan permasalahan 

yang berkaitan dengan menurunnya tingkat likuiditas: 

1. Jumlah aset lancar yang cenderung lebih kecil daripada jumlah liabilitas 

lancar pada perusahaan. 

2. Jumlah liabilitas lancar yang lebih besar daripada jumlah aset lancar. 

3. Adanya kelalaian perusahaan dalam mengelola aset lancarnya. 

4. Terjadinya penurunan jumlah penjualan. 

5. Perusahaan sering melakukan kebijakan membayar utang dengan uang 

hasil pinjaman. 

6. Jumlah liabilitas sudah sangat besar sehingga liabilitas berada dalam 

kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan gambaran yang sudah dijelaskan dalam latar 

belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk merumuskan persoalan dalam 

pertanyaan : 

1. Bagaimana pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan 

terhadap tingkat likuiditas pada perusahaan industri dasar dan kimia di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap tingkat likuiditas pada 

perusahaan industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh perputaran persediaan terhadap tingkat likuiditas 

pada perusahaan industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan 

terhadap tingkat likuiditas pada perusahaan industri dasar dan kimia di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap tingkat likuiditas 

pada perusahaan industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap tingkat 

pada perusahaan industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia. 

 

 



9 
 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian yang berjudul pengaruh perputaran kas dan 

perputaran persediaan terhadap tingkat likuiditas ini diharapkan dapat memberi 

manfaat terutama untuk : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti, dan dapat membandingkan pengetahuan selama di perkuliahan 

dengan penelitian dilapangan terutama dalam menganalisa laporan 

keuangan. 

b. Bagi Pembaca 

Pembaca diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dengan hasil 

penelitian ini, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perguruan Tinggi 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan khususnya 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran mengenai pentingnya melakukan perhitungan 

perputaran kas dan perputaran persediaan untuk meningkatkan rasio 
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likuiditas perusahaan, sebagai bahan atau evaluasi untuk perkembangan 

dan kemajuan perusahaan terkait. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun 

referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. 


