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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan utama perusahaan berdiri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya karena perusahaan merupakan organisasi profit oriented              

( berorientasi pada keuntungan ). Menurut Murdifin Haming dan Basalamah 

(2010:3) terdapat 2 dua tujuan umum perusahaan yaitu memaksimalkan laba dan 

memaksimalkan nilai perusahaan.  Perusahaan dapat memaksimalkan labanya 

dengan terpenuhinya modal kerja ( Kasmir , 2012 : 252 ). 

Modal kerja adalah nilai aktiva/harta yang dapat segera dijadikan uang kas 

yaitu dipakai perusahaan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk membayar 

gaji pegawai, membeli bahan baku/barang, membayar ongkos angkutan, 

membayar hutang dan sebagainya, oleh sebab itu kesalahan dalam mengelola 

modal kerja mengakibatkan kegiatan usaha dapat terhambat atau terhenti sama 

sekali. Penggunaan modal kerja secara efektif sangat penting dilakukan untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Semkain 

besar modal kerja yang dimiliki suatu perusahaan mengindikasikan semakin 

baiklah kondisi perusahaan tersebut. ( Bambang Riyanto, 2008 : 57 ). 

Untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan dapat dilihat dari berbagai 

aspek diantaranya adalah aspek perputaran modal kerja. ”Perputaran modal kerja 

adalah hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan 
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banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk 

setiap modal kerja, artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu 

priode” Kasmir (2010:182). Perputaran modal kerja dapat dilihat dari berbagai 

aspek diantaranya adalah perputaran kas dan perputaran persediaan. 

Menurut Martono dan Harjito (2003:75) menyatakan bahwa “perputaran kas 

adalah jumlah kas yang berputar dalam periode satu tahun”. Dengan menghitung 

tingkat perputaran kas akan diketahui sampai berapa jauh tingkat efisiensi yang 

dapat dicapai perusahaan dalam upaya mendayagunakan persediaan kas yang ada 

untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Perputaran kas yang makin tinggi akan 

semakin baik, karena menunjukkan semakin efisiensi dalam penggunaan kas, 

begitu pula sebaliknya dengan makin rendahnya perputaran kas mengakibatkan 

banyaknya uang kas yang tidak produktif sehingga akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Selain perputaran kas, komponen modal kerja yang lain dalam 

penelitian ini adalah perputaran persediaan. Menurut Sofyan Assauri (2006:203) 

perputaran persediaan merupakan angka yang menunjukkan penggantian 

persediaan dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan persediaan 

yang cukup perusahaan akan memenuhi pesanan dengan cepat, namun dengan 

demikian apabila persediaan terlalu besar maka akan mengakibatkan perputaran 

persediaan yang rendah sehingga profitabilitas perusahaan menurun.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri ( Agus 

Sartono, 2010 : 122). Ada beberapa alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur 

tingkat profitabilitas antara lain Return On Asset ( ROA ) dan Return On 
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Invesment          ( ROE ). Di dalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan 

menggunakan Return On Asset ( ROA ) 

Banyak fenomena yang terjadi pada beberapa perusahaan mengenai 

peningkatan laba atau penurunan laba terkait dengan perputaran kas dan 

perputaran persediaan. Seperti yang terjadi pada PT Timah tbk pada September 

2009 Laba bersih pada triwulan ketiga tercatat sebesar Rp128,1 miliar, meningkat 

3 kali lebih besar dibandingkan dengan pendapatan semester pertama 2009. 

Namun untuk nilai kas dan setara kas turun sebesar 48% yaitu dari Rp 460,6 

miliar menjadi Rp239,8 miliar dan penurunan nilai persediaan timah lancar 

sebesar 41% yaitu dari Rp 2.774,1 miliar menjadi Rp 1.639,1 miliar.                        

( Abrun Abubakar). 

Lain halnya dengan PT Gudang Garam Tbk mencatat penurunan laba sebesar 

310 miliar atau sekitar 11,4 % . Adapun laba bersih perseroan pada semester I 

sebesar Rp 2,402 triliun sementara pada periode yang sama di tahun sebelumnya 

sebesar Rp 2,712 triliun. Sementara untuk kas dan setara kas tercatat mengalami 

peningkatan tajam dari Rp 290,36 miliar menjadi Rp 1,344 triliun . Sedangkan 

untuk total asset lancar juga mengalami peningkatan sebesar Rp 8,838 triliun.       

( Herman Koeswanto ). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh perputaran 

kas dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Aulia Fahrani (2012) menunjukkan hasil bahwa perputaran kas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas sedangkan  perputaran 
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persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pratiwi (2014) 

menunjukkan hasil bahwa perputaran kas berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan perputaran persediaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ihsan 

Anshari (2014) menunjukkan hasil bahwa perputaran kas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran persediaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.  

Perbedaan hasil penelitian tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan objek penelitian pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 

perputaran kas dan perputaran persediaan sebagai variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas dimana profitabilitas diukur dengan 

menghitung Return On Asset   ( ROA ). 

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN 

PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS ’’ ( Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2014 )  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut , masalah yang akan dibahas dan diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh peputaran kas terhadap profitabilitas  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Seberapa besar pengaruh perputaran pesediaan terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Seberapa besar pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan 

terhadap profitabilitas secara simultan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, 

dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran 

mengenai perputaran kas dan perputaran persediaan serta pengaruhnya 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
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2. Untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh perputaran persediaan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas dan 

perputaran persediaan secara simultan terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan. 

1.4.2    Kegunaan Operasional untuk Pemecahan Masalah 

1. Bagi Penulis 

Meningkatkan pemahaman dan pengenalan mengenai perputaran kas dan 

perputaran persediaan serta bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas 

perusahaan, sehingga penulis bisa menerapkan teori yang diperoleh selama 

masa perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai alat bantu dalam menilai perusahaan dan mengetahui seberapa 

besar pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan terhadap  

profitabilitas perusahaan. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai sumber informasi, referensi, dan bahan pembanding untuk 

melakukan  penelitian di masa yang akan datang  

 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


