
  
BAB I 

PENDAHULUAN  

I.I  Latar Belakang Penelitian   

Penyebaran inovasi ekonomi keseluruh dunia serta penyesuaian politik dan 

budaya yang menyertainya, yang lebih dikenal dengan globalisasi telah 

mendorong integrasi internasional. Kecenderungan globalisasi dalam dunia usaha 

juga menunjukan tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Tingkat persaingan 

diantara produsen juga semakin tajam, apalagi dengan semakin banyaknya 

tuntutan konsumen sehingga para produsen harus terus melakukan berbagai cara 

untuk memenuhi tercapainya kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) tersebut.  

Untuk dapat bersaing suatu perusahaan harus mempunyai strategi bersaing 

yang matang dalam segala bidang termasuk dalam kinerja keuangan, karena 

kinerja keuangan memegang peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan dan setiap individu.  Kondisi finansial dan perkembangan 

perusahaan yang sehat akan mencerminkan efisiensi dalam kinerja perusahaan 

menjadi tuntutan utama untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah 

satu cara untuk mengevaluasi hasil kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan 

suatu instrumen yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan 

untuk memberikan informasi tentang hasil usaha, posisi finansial, dan berbagai 

faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi finansial kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, baik pihak intern 

maupun ekstern perusahaan.  

Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu prinsip 

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

dalam perusahaan serta ditunjang dengan tindakan pengendalian yang efektif 

untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang dapat 

mengakibatkan terganggunya kesinambungan perusahaan. Manajer harus 

menetapkan kebijakan yang tepat sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan 

yang timbul di dalam maupun di luar perusahaan dalam bentuk pengambilan suatu 



  
keputusan. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan 

dapat bersaing dan dapat mempertahankan kesinambungan hidup perusahaan.  

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, salah satu 

aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan  adalah  terpenuhinya 

modal utama yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan yaitu modal kerja (working 

capital), dimana modal kerja digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

aktivitas operasionalnya. Modal kerja merupakan modal atau dana yang 

diinvestasikan perusahaan ke dalam aktiva lancar (current assets) dan dari dana 

tersebut diharapkan dapat diperoleh laba yang maksimal.  

Modal kerja yang terdapat pada perusahaan umumnya tidak hanya 

menyangkut pada aktiva lancar saja, tetapi juga kewajiban lancar atau hutang 

lancar yang biasanya dipergunakan untuk mendanai aktiva lancar tersebut. Untuk 

itu, modal kerja harus dapat dikelola dengan tepat oleh seorang manajer keuangan 

dari suatu perusahaan, agar tidak menimbulkan beban bagi perusahaan, karena 

terdapat unsur pinjaman atau kredit yang di dalamnya terdapat beban bunga, tetapi 

dapat membantu perusahaan untuk memperoleh laba maksimal karena perusahaan 

harus dapat tumbuh dan berkembang. Maka, pengelolaan modal kerja merupakan 

salah satu aspek penting bagi perusahaan. Perusahaan secara umum harus 

mempertahankan jumlah modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan modal kerja 

perusahaan.  

Secara umum aktiva lancar (current asset) terdiri dari kas, surat-surat 

berharga atau sekuritas, piutang dan persediaan. Setiap elemen dari aktiva lancar 

tersebut harus dikelola secara tepat untuk mencapai kelancaran kegiatan 

perusahaan sehari-hari, sehingga bila dikelola secara tepat akan memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan memungkinkan pula bagi 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban keuangan tepat pada waktunya. 

Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva 

lancar dan hutang lancar, terutama mengenai bagaimana menggunakan dan 

komposisi keduanya yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Modal kerja 

terdiri dari empat komponen utama yaitu kas, piutang, persediaan dan surat 

berharga. 



   
Pengelolaan kas, piutang dan persediaan secara efektif dan efisien 

sangatlah penting bagi perusahaan dalam menentukan besarnya modal kerja yang 

akan diinvestasikan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. 

Dapat dikatakan bahwa manajer keuangan berkewajiban untuk mengatur 

permodalan dan belanja perusahaan, sehingga tidak terjadi keadaan dimana 

perusahaan kekurangan modal yang akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas 

perusahaan dan kelebihan modal yang akan mengakibatkan suatu pemborosan 

modal yang dianggap tidak perlu dan dapat merugikan perusahaan. Sehingga 

jumlah modal kerja yang diinginkan tetap dapat dipertahankan.  

Salah satu unsur dari modal kerja yang penting adalah kas. Kas diperlukan 

dalam membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan 

investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat 

terus menerus atau continue, misalkan pengeluaran kas untuk pembelian barang 

mentah, pembayaran upah buruh, gaji dan lain sebagainya.  

Selain kas dalam aktiva lancar terdapat piutang. Piutang timbul karena 

perusahaan melakukan penjualan secara kredit untuk memperbesar volume 

penjualannya. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi 

menimbulkan piutang, dan barulah kemudian pada hari jatuh tempo terjadi aliran 

kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut.  

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan 

berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Manajemen 

piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual 

produknya dengan kredit. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap 

tahunnya berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih 

besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang perusahaan berarti 

makin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, tetapi bersamaan 

dengan itu juga memperbesar keuntungannya.  

Oleh karena itu, pengelolaan aktiva lancar secara efektif dan efisien yang 

sangat berperan dalam menentukan seberapa besar perubahan modal kerja yang 

akan diinvestasikan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. 

Pada hakikatnya tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan 



  
laba agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin sehingga dapat selalu 

mengusahakan perkembangan lebih lanjut. Salah satu cara dalam memperbesar 

perolehan laba adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana 

perusahaan melalui manajemen modal kerja. Akan tetapi laba yang tinggi belum 

tentu menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja secara efisien. Untuk dapat 

menilai efisiensi  tidaknya suatu perusahaan  dalam menghasilkan laba, maka laba 

ini perlu dibandingkan dengan modal yang digunakan  untuk menghasilkan laba 

tersebut atau dengan kata lain mengukur efisiensi itu harus dengan menghitung 

profitabilitasnya, dimana setiap perusahaan diharapkan mencapai tingkat 

profitabilitas yang maksimal.  

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas sering pula 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang 

bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang dikaitkan 

dengan modal kerja dapat diartikan dengan penjualan dikurangi beban atau 

disebut laba operasi. Sumber-sumber modal kerja dapat menggunakan modal 

sendiri dan pinjaman dari pihak lain. Untuk pembiayaan yang digunakan dari 

modal sendiri memiliki keterbatasan pada jumlahnya, sedangkan kebutuhan yang 

sangat besar untuk pembiayaan modal kerja umumnya ditambah dari pinjaman, 

namun walaupun besarnya kebutuhan dapat dipenuhi, timbul beban dalam 

penggunaannya yaitu berupa bunga pinjaman.  

Pentingnya modal kerja dalam segala aktivitas perubahan harus didukung 

dengan sikap kehati-hatian (prudential) dari pihak manajemen, karena modal 

kerja yang dimiliki oleh perusahaan baik besar atau kecil akan memiliki risiko, 

yaitu terhadap aktivitas baik dalam hal kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya maupun kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan. 

Pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien dapat dilihat dari perputaran 

modal kerja.  

Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba agar 

kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin, sehingga dapat mengusahakan 

perkembangan lebih lanjut. Karena itu kegiatan untuk menentukan kebutuhan 



  
investai pada aktiva tetap selalu berkaitan dengan laba usaha. Bahwa efektivitas 

dan efisiensi perusahaan tidak hanya dilihat dari besarnya laba yang didapat 

ataupun meningkatkan volume penjualan tetapi juga harus dihitung 

profitabilitasnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan usahanya 

untuk meningkatkan profitabilitas melalui investasi aktiva tetap. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Ada banyak ukuran profitabilitas contohnya : Profit 

Margin, Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), dan lain-lain.  Alat 

yang umum digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dihubungkan dengan 

penjualan, total aktiva atau modal sendiri yaitu laporan laba rugi dimana setiap 

posnya dinyatakan dalam persentase. Dengan demikian dalam memperoleh 

piutang dapat ditagih sangat berhubungan dengan profitabilitas perusahaan. 

Dalam penelitian ini indikator untuk mengukur profitabilitas adalah Return on 

Investment (ROI). Alasan digunakannya ROI sebagai indikator ialah pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, sehingga 

kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat profitabilitas secara menyeluruh. 

Perputaran modal kerja diharapkan terjadi dalam jangka waktu yang relatif 

pendek, sehingga modal kerja yang ditanamkan cepat kembali. Komponen modal 

kerja terdiri dari kas, piutang, persediaan dan surat berharga. Semakin tinggi 

tingkat perputaran kas, piutang, persediaan dan surat berharga menunjukkan 

tingginya volume penjualan yang dicapai oleh perusahaan, dan laba yang diterima 

akan menjadi banyak jumlahnya.   

Hal tersebut juga dapat dilihat dari  laba pada perusahaan industri rokok 

yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan jumlah 

penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar yang prospektif bagi 

industri rokok. Meskipun dewasa ini berbagai kebijakan dilakukan dalam upaya 

membatasi konsumsi rokok, di antaranya kenaikan tarif cukai rokok, larangan 

merokok di tempat umum, undang-undang kesehatan, dan rancangan peraturan 

pemerintah tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif, tak dapat 

dipungkiri, pasar industri rokok di Indonesia masih besar. Namun, sifat 



  
permintaan produknya yang cukup inelastis terhadap harga ikut memperkuat 

tingginya permintaan rokok di Indonesia. Di saat terjadi penurunan daya beli 

masyarakat pun, volume permintaan rokok diperkirakan masih cukup besar.  

Tingginya penjualan rokok memberikan tingkat laba yang cukup besar 

untuk industri ini, seperti laba perusahaan pada industri rokok PT Gudang Garam 

Tbk (GGRM) mengumumkan sepanjang kuartal I 2011 membukukan laba sebesar 

Rp1,11 triliun atau naik 17,2 % dibanding periode sebelumnya senilai Rp942,92 

miliar. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan, pada tanggal 29 

maret 2011, kenaikan laba bersih tersebut didorong oleh faktor meningkatnya 

penjualan di sepanjang kuartal I ini yaitu sebesar Rp9,47 triliun atau naik 10,24% 

dibanding periode sebelumnya senilai Rp8,59 triliun (www.investor.co.id).   

Dalam laporan keuangan PT Bentoel Internasional Investama Tbk 

(RMBA) yang dipublikasikan di Jakarta, Rabu (30/3/2011) dijelaskan, positifnya 

kinerja perusahaan didorong oleh meningkatnya pendapatan bersih menjadi Rp8,9 

triliun pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar Rp7,25 

triliun. Laba kotor naik menjadi Rp1,94 triliun dari sebelumnya yang sebesar 

Rp1,35 triliun. Begitu juga laba usaha perseroan naik signifikan  jadi Rp509,6 

miliar dari sebelumnya Rp16,3 miliar. Perusahaan mendapatkan tambahan 

pemasukan dari keuntungan penjualan barang sisa sebesar Rp13,5 miliar 

dibandingkan periode sebelumnya yang cuma Rp8,03 miliar. Tapi, beban pajak 

perusahaan rokok ini tampak meningkat jadi Rp9,05 miliar dari sebelumnya yang 

sebesar Rp2,4 miliar. Pada periode tahun 2010 tersebut juga nilai aset tetap 

perseroan mengalami penurunan hingga sebesar Rp31,14 miliar. Di samping itu, 

jumlah aset perseroan tampak tumbuh tipis menjadi Rp4,9 triliun dibandingkan 

periode sebelumnya Rp4,89 triliun (http://www.topsaham.com).  

Perkiraan pada tahun 2012 laba perusahaan akan terus mengalami 

kenaikan sebagai perusahaan rokok yang masih berada pada posisi tiga besar 

dalam menguasai pangsa pasarnya di Indonesia. Maka perusahaan-perusahaan 

tersebut membutuhkan dana atau modal yang tidak sedikit. Hal ini berkaitan pula 

dengan pencapaian untuk pemenuhan modal kerja yaitu kas, piutang, persediaan 

http://www.investor.co.id
http://www.topsaham.com


  
dan surat berharga. Hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kinerja perusahaan.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengenai Pengaruh Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang terhadap 

Profitabilitas Perusahaan yaitu: 

1. Astari (2010) yang menyatakan bahwa modal kerja dan aktiva tetap baik 

secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan. Penelitian pada perusahaan Sektor Industri Manufaktur Food and 

Beverages Yang Telah Go Public. 

2. Mindayani (2008) yang menyatakan bahwa secara simultan Tidak Terdapat 

Pengaruh Antara Modal Kerja dan Investasi pada Aktiva Tetap Terhadap 

Profitabilitas pada Sektor Industri Manufaktur Food and Beverages Periode 

2003-2007.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Astari (2010). Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada variabel bebas (X) yang digunakan dan objek 

penelitiannya,yaitu: pada penelitian sebelumnya, variable bebas (X) yang 

digunakan adalah modal kerja dan aktiva tetap. Objek penelitian pada perusahaan 

Sektor Industri Manufaktur Food and Beverages Yang Telah Go Public. 

Sedangkan pada penelitian ini variable X yang digunakan adalah modal kerja dan 

objek penelitian pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

periode 2007-2011.  

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisis perubahan kas, dan piutang yang terjadi selama periode tahun 2007-

2011 pada industri rokok yang listing di BEI dalam kaitannya dengan tingkat 

profitabilitas yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

Pengaruh Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas 

Perusahaan

 

(Studi Survei pada Industri Rokok yang Listing di BEI Periode 

2007-2011)   



  
1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi perputaran kas, dan perputaran piutang pada industri rokok 

yang listing di BEI periode 2007-2011? 

2. Bagaimana kondisi profitabilitas pada industri rokok yang listing di BEI 

periode 2007-2010? 

3. Seberapa besar pengaruh perputaran kas, dan perputaran piutang terhadap 

profitabilitas baik secara simultan maupun parsial pada industri rokok yang 

listing di BEI periode 2007-2011?  

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh kas dan piutang terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. Data dan informasi tersebut digunakan untuk bahan 

analisis bagi penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang merupakan salah 

satu syarat bagi penulis untuk menempuh sidang sarjana pada program studi 

akuntansi jenjang S1 Universitas Widyatama.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan di atas yaitu : 

1. Untuk mengetahui kondisi perputaran kas, dan perputaran piutang pada industri 

rokok yang listing di BEI periode 2007-2011 

2. Untuk mengetahui kondisi profitabilitas pada industri rokok yang listing di BEI 

periode 2007-2011 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas, dan perputaran 

piutang terhadap profitabilitas baik secara simultan maupun parsial pada 

industri rokok yang listing di BEI periode 2007-2011    



  
1.4 Kegunaan  Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi 

berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

mengenai dunia usaha, khususnya dalam bidang keuangan di suatu 

perusahaan dengan pengelolaan modal kerja yang terdiri dari kas, dan 

piutang  terutama mengenai bagaimana penggunaan dan komposisinya 

yang sesuai dan tepat digunakan dalam bisnis. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat perencanaan keuangan dan mengendalikan 

modal kerja seefektif dan seefisien mungkin, agar aktivitas perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan mampu memaksimalkan nilai perusahaan.  

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, 

informasi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai aspek yang berkaitan.  

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian   

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 

pada perusahaan industri rokok yang listing di BEI yang terdaftar di BEI periode 

2007-2011. Namun karena keterbatasan jarak, waktu, serta ketersediaan informasi 

yang lebih mudah, maka pengambilan data didasarkan pada data sekunder yaitu 

berupa laporan keuangan yang diambil di Pojok Bursa Universitas Widyatama 

yang terletak di Jln. Cikutra 204 A Bandung 40125. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dari bulan September 2012 sampai dengan selesai.    


