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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang berorientasi pada laba 

dengan menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat. Apabila didasarkan atas 

kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan terbagi 

kedalam tiga kategori, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan 

manufaktur. (Febrina, 2014) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi 

kedalam tiga jenis, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, 

dan sektor industri barang konsumsi. Perusahan manufaktur sektor konsumsi 

memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. 

Subsektor dari perusahaan manufaktur sektor konsumsi adalah sektor industri 

yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, 

dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Oleh karena 

itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor barang konsumsi 

mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus 

mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memaksimalkan profitabilitas 

serta mengendalikan perputaran modal kerja. (Febrina, 2014) 

Sub sektor industri kosmetik merupakan industri dengan tingkat persaingan 

yang tinggi di Indonesia. Lembaga Riset Pemasaran Euro Monitor International 

menyebutkan bahwa nilai industri kosmetik Indonesia mencapai lebih dari US$ 5 
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miliar dengan pertumbuhan rata-rata 12% per tahun. Data ini didukung 

sepenuhnya oleh Kementrian Perindustrian Indonesia melalui Indonesia Finance 

Today yang mengumumkan bahwa industri kosmetik Indonesia berhasil bertahan 

dalam krisis ekonomi global di tahun 2012 yang memperlambat pertumbuhan 

ekonomi nasional dengan terus mengalami pertumbuhan yang solid (Purnajaya 

dan Merkusiwati, 2014). 

 Adapun fenomena yang terjadi pada industri kosmetik yang terdaftar di 

BEI yaitu PT Unilever Indonesia Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih 

tertinggi di antara perusahaan kosmetik lainnya. Perusahaan berkode saham 

UNVR tersebut berhasil mengalami pertumbuhan laba bersih dari Rp 5,4 triliun 

pada tahun 2013 naik menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2014, begitu pula jumlah 

penjualan meningkat dari Rp 30 triliun menjadi Rp 34 triliun. Posisi kedua 

ditempati PT Mandom Indonesia Tbk telah mencetak pertumbuhan laba bersih 

dari Rp 160 miliar menjadi Rp 174 miliar dengan penjualan pada tahun 2013 

sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Posisi ketiga ditempati PT Mustika 

Ratu Tbk (MRAT) yang mengalami pertumbuhan laba dari Rp 1 miliar menjadi  

Rp 7,3 miliar dan penjualan meningkat dari Rp 358 miliar menjadi Rp 434 miliar. 

Berbeda dengan ketiga perusahaan diatas, PT Martina Berto Tbk (MBTO) malah 

mengalami penurunan laba dari Rp 16,7 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 2,9 

miliar pada tahun 2013, padahal angka penjualan meningkat dari Rp 641 miliar 

menjadi Rp 671 miliar. (Fahmi, 2015) 

 Berdasarkan fenomena diatas penulis menyajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Tingkat Penjualan dan Laba Bersih  

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kosmetik tahun 2013-2014 

no 
 Penjualan  Laba bersih 

2013 2014 2013 2014 

1 PT Unilever Indonesia Tbk 30 triliun 34 triliun 5,4 triliun 5,7 triliun 

2 PT Mandom Indonesia Tbk 2 triliun 3 triliun 160 miliar 174 miliar 

3 PT Mustika Ratu Tbk 358 miliar 434 miliar 1 miliar 7,3 miliar 

4 PT Martina Berto Tbk 641 miliar 671 miliar 16,7  miliar 2,9 miliar 

Sumber: data diolah 2015 

Dari tabel 1.1 ada salah satu perusahaan yang terlihat mencolok yaitu PT 

Martina Berto Tbk (MBTO) yang mengungkapkan penurunan laba dari Rp 16,7 

miliar menjadi Rp 2,9 miliar padahal jumlah penjualan meningkat dari Rp 641 

miliar menjadi Rp 671 miliar. Untuk memperkuat fenomena diatas, penulis 

membandingkan tingkat ROA pada 4 perusahaan sub sektor kosmetik selama 

tahun 2011-2014. Berikut persentase ROA pada perusahaan sub sektor kosmetik 

yang terdaftar di BEI  

Tabel 1.2 Persentase ROA  

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kosmetik tahun 2011-2014 

 

No 

 

Nama perusahaan 

ROA% 

2011 2012 2013 2014 

1 PT Unilever Indonesia Tbk 39.73 40.38 71.51 40.18 

2 PT Mandom Indonesia Tbk 12.38 11.92 10.92 9.41 

4 PT Mustika Ratu Tbk 6.60 6.75 -1.52 1.48 

3 PT Martina Berto Tbk 7.88 7.47 2.64 0.47 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah 2015) 

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa tingkat ROA lebih dominan turun pada tahun 

2012-2014 oleh semua perusahaan. ROA pada PT Unilever Indonesia Tbk dan PT 

Mustika Ratu Tbk mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2014, namun PT 

Mandom Indonesia Tbk dan PT Martina Berto Tbk mengalami penurunan tingkat 

ROA dari tahun 2011 hingga tahun 2014. 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI pada laporan 

posisi keuangan PT Martina Berto Tbk jumlah kas mengalami penurunan dari Rp 

189 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 119 miliar pada tahun 2012, kemudian 

kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi Rp 47 miliar, pada tahun 

2014 mengalami penurunan kas menjadi Rp 41 miliar. Perputaran kas pada tahun 

2011 berputar 6 kali dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 5 kali, 

pada tahun 2013 berputar 6 kali, pada tahun 2014 berputar 6 kali. Pada tahun 2011 

piutang usaha sebesar Rp 203 miliar meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 289 

miliar, pada tahun 2013 menurun menjadi Rp 277 miliar dan meningkat pada 

tahun 2014 menjadi Rp 302 miliar. Namun perputaran piutang tahun 2011 

berputar 3 kali, tahun 2011 3 kali, tahun 2013 berputar 2 kali dan tahun 2014 

berputar 2 kali. Begitu pula dengan jumlah persediaan pada tahun 2011 sebesar 

Rp 53 miliar pada tahun 2012 masih sama yaitu Rp 53 miliar, kemudian pada 

tahun 2013 tetap stabil sebesar Rp 53 miliar dan kemudian menurun pada tahun 

2014 menjadi Rp 74 miliar.  Perputaran persediaan tahun 2011 berputar 5 kali, 

tahun 2012 berputar 6 kali, tahun 2013 berputar sebanyak 6 kali tahun 2014 

berputar sebanyak 5 kali.  

Berdasarkan fenomena diatas penulis menjelaskan kembali dalam bentuk 

tabel, sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Tingkat Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan dan ROA  

PT Martina Berto Tbk 

 

Tahun 

Perputaran 

kas 

(kali) 

Perputaran 

piutang 

(kali) 

Perputaran 

persediaan 

(kali) 

ROA 

% 

2011 6 3 5 7.88 

2012 5 3 6 7.47 

2013 6 2 6 2.64 

2014 6 2 5 0.47 

Sumber: laporan keuangan PT Martina Berto Tbk (data diolah 2015) 

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2011-2014 perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan berfluktuasi sedangkan ROA 

menurun. Menurut Riyanto (2001:62) semakin tinggi perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran pesediaan maka modal kerja perusahaan produktif 

sehingga profitabilitas (ROA) yang diperoleh perusahaan semakin tinggi. Pada 

fenomena diatas ketiga perputaran mengalami fluktuasi, namun tingkat ROA 

menurun.  

ROA (Return on Assets) adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset (kekayakan) yang dimiliki perusahaan serta 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Dengan 

menggunakan rasio ini dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. (Hanafi, 2007:83)  

Profitabilitas (ROA) yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan 

operasional secara maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas (ROA) dipengaruhi 
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banyak faktor seperti modal kerja. Dalam melakukan aktivitas operasionalnya 

setiap perusahaan akan membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah 

modal, baik modal kerja seperti kas, piutang, persediaan dan modal tetap seperti 

aktiva tetap. Modal merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan 

operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya (Bramasto,2008 dalam 

Sufiana & Purnawati, 2013). 

Modal kerja adalah investasi perusahaan jangka pendek seperti kas, surat 

berharga, piutang dan persediaan atau seluruh aktiva lancar. Mengingat 

pentingnya modal kerja di dalam perusahaan, manajer keuangan harus dapat 

merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal kerja yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, karena jika terjadi kelebihan atau kekurangan dana 

hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan (Supriyadi & 

Fazriani,2011 dalam Sufiana & Purnawati, 2013). 

Adapun tiga komponen modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan. 

Ketiga komponen modal kerja tersebut dapat dikelola dengan cara yang berbeda 

untuk memaksimalkan profitabilitas atau untuk meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan (Lazaridis dan Tryfonidis, 2006). 

Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid yang bisa dipergunakan 

segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Perputaran kas 

merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas dinvestasikan 

dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas-kas sebagai unsur 

modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. (Husnan dan Pudjiastuti, 2004:58). 
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Perputaran piutang bisa diartikan dengan berapa kali suatu perusahaan 

dalam setahun mampu membalikkan atau menerima kembali kas dari piutangnya. 

Semakin cepat perputaran piutang menandakan bahwa modal dapat digunakan 

secara efisien. (Menuh, 2008:92) Persediaan juga merupakan elemen utama dari 

modal kerja, karena jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan, jenis 

persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dari jenis perusahaan 

(Wiagustini, 2010:148). 

Menurut hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa perputaran kas, 

perputaran piutang, perputaran persediaan berpengaruh secara simultan terhadap 

ROA. Sedangkan analisis secara parsial menunjukkan hanya perputaran piutang 

dan perputaran persediaan yang berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan 

foods and beverages. (Sufiana & Purnawati, 2013) 

Adapun hasil penelitian yang menyatakan bahwa perputaran piutang 

memiliki pengaruh terhadap Return on Investment sedangkan Perputaran 

persedian tidak mempunyai pengaruh terhadap Return on Invesment pada 

perusahaan foods and beverages. (Putra, 2012) 

Begitu pula terdapat hasil penelitian yang berbeda pada perusahaan 

otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI yang menunjukkan bahwa 

perputaran piutang usaha dan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROI. (Fitri, 2013) 

Penelitian pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia menunjukkan bahwa  perputaran piutang berhubungan positif dan 

signifikan terhadap ROI. Sedangkan perputaran kas berpengaruh positif tapi tidak 
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signifikan terhadap ROI.  Secara simultan menunjukkan perputaran kas dan 

perputaran piutang berpengaruh signifikan tehadap ROI. (Susanto, 2014) 

Hubungan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

terhadap laba usaha sangat erat. Apabila perputaran efektif, maka perolehan 

labanya sudah memadai dengan modal kerja yang ada. Dalam perhitungannya 

ketiga perputaran tersebut menggunakan net sales atau penjualan bersih. Dengan 

demikian pengaruh dari perputaran tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan, 

karena laba didapat dari mengurangi penjualan dengan semua biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha memperoleh pendapatan. (Rini, 2013) 

Menurut Riyanto (2001:62) apabila perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan (perputaran modal kerja) meningkat maka tingkat penjualan 

pun meningkat, apabila tingkat penjualan meningkat maka tingkat laba juga akan 

meningkat, begitu pula sama halnya dengan meningkatnya profitabilitas (ROA). 

Namun pada fenomena di atas meningkatnya jumlah penjualan tidak diimbangi 

dengan meningkatnya jumlah laba, atau yang terjadi justru sebaliknya yaitu 

meningkatnya tingkat penjualan membuat laba bersih menurun dari tahun 

sebelumnya. 

Penelitian terdahulu yang menguji mengenai pengaruh perputaran modal 

kerja terhadap profitabilitas telah beberapa kali dilakukan. Namun hasil yang 

didapat dari beberapa penelitian tidak konsisten. Terdapat research gap yang 

signifikan antar hasil penelitian. Dengan research gap yang signifikan antar hasil 

penelitian yang satu dan yang lainnya serta pentingnya mengetahui pentingnya 
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pengaruh perputaran modal kerja yang berhubungan dengan kinerja perusahaan 

mendorong penelitian ini dilakukan. 

Variabel perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan 

akan digunakan sebagai variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap ROA 

(Return on Assets) dalam penelitian ini, dimana ROA (Return on Assets) 

merupakan variabel terikat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja (kas, piutang, dan persediaan) 

pada ROA dengan judul: “PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN 

PIUTANG, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP ROA 

(RETURN ON ASSETS)” Penelitian ini merupakan studi empiris pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 

2011-2014. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, 

maka peneliti mengidentifikasi permasalahan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh perputaran kas terhadap ROA. 

2. Seberapa besar pengaruh perputaran piutang terhadap ROA. 

3. Seberapa besar pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA. 

4. Seberapa besar pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan terhadap ROA. 

 



10 
 

 
 

1.3. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar: 

1. Pengaruh perputaran kas terhadap ROA. 

2. Pengaruh perputaran piutang terhadap ROA. 

3. Pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA. 

4. Pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan 

terhadap ROA. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan terhadap ROA pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2014 diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun 

tidak langsung di harapkan bagi : 

1.4.1. Pemecahan Masalah 

Penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk lebih 

memperhatikan faktor yang paling berpengaruh dan seberapa besar pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap ROA 

berdasarkan hasil penelitian ini, sehingga manajemen perusahaan dapat 

mengambil keputusan dalam pengelolaan modal kerja yang baik guna 

meningkatkan tingkat ROA tersebut. 
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1.4.2. Pengembangan Ilmu 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan 

dapat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan praktek yang terjadi di lapangan, serta merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian tingkat sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Serta dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan 

referensi ataupun rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang 

menggunakan topik yang sama atau berkaitan dengan topik ini. 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. Peneliti 

mengambil data dari Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang berada di Jl. 

Veteran no 10 Bandung. Peneilitian dilakukan sejak oktober 2015 sampai dengan 

selesai. 


