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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dunia usaha saat ini begitu ketat dan kompetitif. Hal ini 

menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam 

mempertahankan usahanya. Untuk itu para pelaku ekonomi di Indonesia dituntut 

untuk segera dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar dapat 

bersaing. Selain perusahaan-perusahaan swasta, BUMN juga mempunyai peranan 

penting untuk memperbaiki ekonomi nasional. Oleh sebab itu, BUMN harus 

segera melakukan restrukturisasi dan meningkatkan profesionalisme agar bisa 

bersaing di pasar global. Untuk dapat bersaing di pasar global, maka perusahaan-

perusahaan harus dapat membuktikan profesionalisme dan kinerja yang baik. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan dituntut untuk inovatif dan 

mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

dan yang akan terjadi di dalam lingkungannya, baik perubahan ekonomi nasional, 

peraturan pemerintah, kondisi konsumen maupun kemampuan pesaing. Oleh 

karena itu perusahaan harus berjalan, tumbuh dan dibangun oleh manajemen 

secara konsepsional dan sistematis dengan berorientasi pada pertumbuhan, 

perkembangan, dan kesinambungan hidup perusahaan yang dinamis melalui 

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya perusahaan. 

Untuk mewujudkan semua tuntutan tersebut diperlukan suatu prinsip 

pengelolaan yang efektif, efisien, dan produktif terhadap semua bagian yang ada 

di dalam perusahaan. Untuk itu perlu ditunjang suatu tindakan pengendalian yang 

efektif untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang bersifat negatif yang dapat 

mengakibatkan terganggunya kesinambungan hidup perusahaan. Manajemen 

harus dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang mantap dan strategis. Semua tindakan tersebut 

dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya 

sehingga dapat bersaing dan mempertahankan kesinambungan hidup perusahaan. 
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Bagi suatu perusahaan, masalah modal kerja (working capital) merupakan 

suatu hal penting yang memerlukan suatu perhatian besar dan tindakan hati-hati 

dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan modal kerja digunakan untuk 

membelanjai sebagian besar operasional perusahaan. Modal kerja ini dibutuhkan 

perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasi rutin, seperti 

pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, pembayaran upah dan gaji 

pegawai, dan lain-lain. Tersedianya modal kerja yang cukup juga dapat menjaga 

perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya krisis modal kerja akibat turunnya 

aktiva lancar dan dari bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin akan 

timbul. 

Sumber-sumber modal kerja dapat menggunakan modal sendiri (intern) 

dan pinjaman dari pihak lain (ekstern). Untuk pembiayaan yang digunakan dari 

modal sendiri memiliki keterbatasan pada jumlahnya, sedangkan kebutuhan yang 

sangat besar untuk pembiayaan modal kerja berasal dari pinjaman. Walaupun 

besarnya kebutuhan dapat dipenuhi, akan tetapi timbul beban dalam 

penggunaannya, yaitu berupa bunga pinjaman. Kebutuhan yang besar akan 

mengakibatkan penggunaan dana pinjaman yang besar sehingga akan 

menyebabkan tingginya beban, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Pada perusahaan industri seringkali dijumpai masalah-masalah yang 

timbul dalam pengeloaan modal kerja menjadi pemicu mismanagement, sebagai 

contoh perputaran persediaan yang lamban. Walaupun banyak faktor-faktor yang 

menjadi penyebabnya, perputaran persediaan yang terlalu lamban atau bernilai 

kecil dapat menjadi salah satu indikasi bahwa manajemen produksi dan bagian 

lainnya yang terkait, kurang optimal. Dari fenomena yang penulis lihat pada 

beberapa perusahaan, terdapat kondisi modal kerja yang berputar seadanya. 

Walaupun demikian, tetap memungkinkan perusahaan akan memperolah profit, 

terutama apabila perusahaan sudah mendapat posisi yang baik dalam pasar, 

terlepas dari faktor pendukung lainnya. Akan tetapi laba (profit) yang diharapkan 

tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau optimal sebagaimana mestinya, 

walaupun telah diprediksi melalui berbagai proyeksi dan perhitungan. Hal itu 
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menyebabkan modal kerja yang jumlahnya relatif banyak tidak akan produktif 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Contoh lain pada piutang dagang. 

Bila piutang ini ternyata banyak yang tidak tertagih maka modal kerja akan 

terganggu perputarannya. 

Mengingat pentingnya modal kerja bagi kelancaran operasi perusahaan, 

maka peran manajemen dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sehubungan 

dengan pengelolaan modal kerja yang tersedia sangat diperlukan, agar kebijakan 

penetapan besarnya modal kerja atau aktiva lancar yang harus dipertahankan 

mencukupi operasi. Adanya kebijakan mengenai kebutuhan yang menyangkut 

hubungan antara berbagai jenis aktiva dan cara pembayarannya dilakukan melalui 

kebijakan manajemen yang terkendali dan hati-hati terhadap modal kerja yang 

tersedia. 

Komponen modal kerja pada berbagai jenis industri umumnya terdiri dari 

3 (tiga) komponen utama, yaitu: kas, piutang, dan persediaan. Dengan mengetahui 

tingkat perputaran masing-masing komponen modal kerja, diharapkan akan dapat 

memberikan informasi yang lebih akurat kepada pihak yang berkepentingan 

sehingga akan lebih bermanfaat lagi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan 

oleh manajemen. Dengan pengambilan kebijakan yang tepat maka diharapkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (profit) akan semakin 

meningkat. Lebih lanjut lagi tingkat perputaran masing-masing komponen modal 

kerja ini dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis atau 

dengan rata-rata perputaran komponen modal kerja yang terdapat dalam suatu 

industri, sehingga akan memberikan gambaran kepada manajer bagaimana 

performa perusahaan yang dikelolanya dibandingkan dengan perusahaan lain 

ataupun dengan rata-rata industri dimana perusahaan tersebut berada. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

perputaran modal kerja yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas 

perusahaan dengan judul: “Analisis Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap Tingkat Profitabilitas”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

2. Apakah perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan) secara individual memiliki pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Sesuai dengan uraian latar belakang, maksud dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mempelajari dan menganalisis perputaran komponen modal kerja 

(perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan). 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran komponen modal kerja 

(perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan) secara 

bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran komponen modal kerja 

(perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan) secara 

individual terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang sejauh 

mana pengaruh komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan) terhadap profitabilitas perusahaan, dan informasi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat: 
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1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, sekaligus menginterpretasikan 

ilmu-ilmu yang didapat dari perkuliahan dan dari berbagai literatur yang 

ada, dan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian meraih gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat mengevaluasi tentang 

perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan) dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan 

dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai 

referensi perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Modal kerja dalam kaitannya dengan gross concept berkenaan dengan 

aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek 

terpenting dari keseluruhan manajemen pembelanjaan perusahaan. Apabila 

perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan, 

maka kemungkinan sekali perusahaan akan berada pada posisi insolvent (tidak 

mampu membayar kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo), bahkan 

mungkin terpaksa harus dilikuidasi atau menjadi bankrupt. Aktiva lancar harus 

cukup besar untuk dapat menutupi hutang lancar, sehingga menggambarkan 

adanya tingkat keamanan (margin of savety) yang memuaskan.  

Menurut Sawir (2005;129) mendefinisikan modal kerja sebagai berikut : 

“Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 

atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk 

membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.” 
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Komponen dari modal kerja yang paling sering dijumpai pada perusahaan 

adalah kas, piutang, dan persediaan. Dengan mempelajari komponen modal kerja 

secara parsial akan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kas, 

piutang, dan persediaan. 

Tinggi rendahnya tingkat perputaran modal kerja, dalam hal ini perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan akan berdampak langsung 

terhadap besar kecilnya dana yang harus diinvestasikan dalam bentuk kas, 

piutang, dan persediaan. Makin rendah tingkat perputaran piutang berarti makin 

lama waktu terikatnya dana pada piutang. Demikian pula makin rendah tingkat 

perputaran persediaan, berarti makin lama waktu terikatnya dana pada persediaan. 

Dengan semakin lama terikatnya dana pada kas, piutang, dan persediaan maka 

semakin besar dana yang harus diinvestasikan dalam kas, piutang, dan persediaan 

tersebut. Penggunaan kas, piutang, dan persediaan yang berlebihan atau tidak 

optimal dapat mengurangi laba dan profitabilitas perusahaan dapat menurun. 

Demikian pula sebaliknya, apabila terikatnya dana pada kas, piutang, dan 

persediaan semakin tepat maka semakin sedikit dana yang harus diinvestasikan 

pada kas, piutang, dan persediaan tersebut. Sisa dana yang ada dapat 

diinvestasikan ke dalam aktivitas lain yang menguntungkan yang diharapkan 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Laba (profit) merupakan indikasi kesuksesan dari suatu badan usaha serta 

merupakan salah satu tujuan yang mendorong perusahaan untuk tetap bertahan 

(survive) dan berkembang lebih lanjut. Suatu perusahaan tidak akan bertahan 

(survive) dalam jangka panjang dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah 

direncanakan bila perusahaan tidak mampu menghasilkan laba (profit). Kerugian 

yang terus-menerus akan mengakibatkan penurunan jumlah modal sehingga para 

kreditor atau investor merasa ragu untuk memberi pinjaman atau menanamkan 

modalnya. 

Laba (profit) sering pula dikaitkan dengan ukuran efisiensi dan efektivitas 

dari suatu unit kerja dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Dengan kata 

lain efisiensi dan efektivitas dari suatu unit kerja dalam memanfaatkan sumber 

daya perusahaan pada periode tertentu akan tergambar melalui laba (profit) yang 
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dapat dicapainya. Usaha untuk mencapai laba (profit) yang tinggi setiap periode 

akuntansi adalah hal yang membanggakan. Namun demikian hal terpenting yang 

harus diperhatikan dan digarisbawahi oleh manajemen dalam hal ini adalah 

bagaimana usaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan pada tiap 

periodenya. Profitabilitas perusahaan dapat ditentukan dengan cara 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata aktiva total. 

Bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya kreditor dan pemilik ataupun 

pemegang saham menyadari bahwa laba (profit) yang tinggi tidak selalu menjadi 

ukuran keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu mereka lebih tertarik pada 

tingkat kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas. Sedangkan bagi 

manajemen, pengukuran profitabilitas bermanfaat untuk mengukur prestasi kerja 

perusahaan selama periode tertentu, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan analisis 

bagi penentuan kebijakan periode selanjutnya. Setiap perubahan yang terjadi 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi pertimbangan-

pertimbangan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempelajari 

dan menganalisa beberapa penelitian terdahulu untuk mengambil sedikit rujukan 

yang dapat melengkapi penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah : 

1. “Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Tingkat Likuiditas 

Perusahaan”, yang dilakukan oleh Erlin Karlina pada tahun 2002. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian 

yang dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu kondisi objek 

penelitian atau perusahaan yang diteliti berdasarkan fakta dan data yang 

ada untuk menguji hipotesis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Sedangkan untuk pengujian 

hipotesis digunakan korelasi product moment, koefisien determinasi, dan 

uji signifikansi korelasi product moment atau uji t. Hasil penghitungan 

perputaran modal kerja menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan 

dengan rata-rata 516%, sedangkan untuk tingkat likuiditas mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun. 
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2. “Analisis Hubungan Perputaran Modal Kerja dengan Net Profit Margin 

Ratio PT. Latinusa Cilegon”, yang dilakukan oleh Rossy Suci L. pada 

tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dengan menghitung nilai t, menunjukkan penerimaan terhadap hipotesis 

nol. Penerimaan  hipotesis nol ini berarti juga bahwa perputaran modal 

kerja mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap net profit margin 

rasio. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi-skripsi terdahulu adalah: 

1. Pada periode data yang diteliti. 

2. Perbedaan variabel independen : Erlin Karlina (2002) dan Rossy Suci L. 

(2004) meneliti modal kerja sebagai variabel independen. Sedangkan 

penulis mengambil 3 (tiga) komponen dari modal kerja untuk dijadikan 3 

(tiga) variabel independen, yaitu perputaran kas sebagai variabel 

independen1, perputaran piutang dagang sebagai variabel independen2, dan 

perputaran persediaan sebagai variabel independen3. Adapun alasan 

diambilnya ketiga komponen modal kerja ini adalah karena ketiga 

komponen tersebut merupakan komponen modal kerja yang sering 

terdapat pada perusahaan industri, dan ketiga komponen tersebut adalah 

komponen vital yang selalu ada di dalam menjalankan operasinya secara 

normal. 

3. Perbedaan variabel dependen : Erlin Karlina (2002) meneliti tingkat 

likuiditas perusahaan sebagai variabel dependen yang menggunakan rasio 

lancar, rasio cepat, dan rasio kas dalam perhitungannya, dan Rossy Suci L. 

(2004) meneliti net profit margin ratio sebagai veriabel dependen dengan 

perhitungan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan. Sedangkan penulis menggunakan tingkat profitabilitas sebagai 

variabel dependen dengan perhitungan menggunakan rata-rata total aktiva 

berdasarkan saldo awal dan saldo akhir periode yang tercantum dan neraca 

untuk mengurangi kemungkinan tingkat profitabilitas yang terlalu rendah 
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atau terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat profitabilitas yang 

sebenarnya. Untuk hal tersebut  penulis menggunakan ROA dengan saldo 

rata-rata. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini terkait dengan signifikan tidaknya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan 

suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol, atau 

secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan (signifikan) 

antar variabel yang diteliti. Hipotesis alternatif merupakan lawan pernyataan dari 

format hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan 

(signifikan) antar variabel yang diteliti. Maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

“Perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas” . 
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1.6   Metode Penelitian 

1.6.1 Metode yang digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  (descriptive 

research method) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang diperoleh selama penelitian 

ini akan diolah, dianalisa, dan disimpulkan dengan menggunakan teori-teori yang 

penulis pelajari. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 

pengumpulan data dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan, bertujuan untuk memperoleh data dari Bursa Efek 

Jakarta yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah, dan 

dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengadakan penelitian untuk memperoleh 

data yang bersifat teoritis dari literatur beberapa buku, jurnal, majalah, 

koran, catatan kuliah, dan sumber lainnya. 

 

1.6.3 Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang diteliti adalah: 

1. Perputaran modal kerja (variabel X1, X2, X3) 

 Perputaran modal kerja yang diteliti adalah perputaran kas (X1), 

perputaran piutang (X2), dan perputaran persediaan (X3). 

2. Tingkat Profitabilitas (variabel Y) 

Adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba, yaitu 

perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total aktiva. 
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1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis melakukan penelitian di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan April 2006 sampai dengan 

Agustus 2006. 


