
 

8 

BAB II 

LANDASAN TEORI , KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

2.1 Kas 

 Keberadaan kas dalam suatu perusahaan dapat dilihat sebagai suatu aliran 

(arus kas). Menurut PSAK No. 2 paragraf 05 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012) 

definisi arus kas adalah: “arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara 

kas”. 

 Pengertian arus kas masuk dan arus kas keluar menurut Martono dan Harjito 

(2002) adalah: 

 “Aliran kas masuk (cash inflow) merupakan sumber-sumber darimana kas 

diperoleh sedangkan arus kas keluar (cash outflow) merupakan kebutuhan kas 

untuk pembayaran-pembayaran”. 

Arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) masing-

masing terbagi dua bagian, antara lain: 

1. Arus kas masuk (cash inflow). 

a. Bersifat rutin, misalnya: penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, 

penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan 

kredit yang dilakukan, dan lain-lain. 
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b. Bersifat tidak rutin, misalnya: penerimaan uang sewa gedung, penerimaan 

modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-

lain. 

2. Arus kas keluar (cash outflow). 

a. Bersifat rutin, misalnya: pembelian bahan baku dan bahan pembantu, 

membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain-

lain. 

b. Bersifat tidak rutin, misalnya: pembelian aset, pembayaran angsuran 

utang, pembayaran dividen, dan lain-lain. 

 

Kelebihan arus kas masuk terhadap arus kas keluar merupakan saldo kas yang 

akan tertahan di dalam perusahaan. Besarnya saldo kas ini akan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Jumlah saldo kas perusahaan akan meningkat apabila 

arus kas masuk yang berasal dari penjualan tunai dan kredit dapat terkumpul lebih 

besar daripada arus kas keluar untuk bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya lainnya. 

 Strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya 

menurut Syamsuddin (2004:234) adalah sebagai berikut : 

1. Membayar utang dagang selambat mungkin asal jangan sampai 

mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan, tetapi 

memanfaatkan setiap potongan tunai (cash discount) yang 

menguntungkan bagi setiap perusahaan. 
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2. Mengatur perputaran persediaan secepat mungkin tetapi hindarilah resiko 

kehabisan persediaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

pada masa- masa selanjutnya. 

3. Kumpulkan piutang secepat mungkin tetapi jangan sampai mengakibatkan 

kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang 

karena ketatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penjualan kredit dan 

pengumpulan piutang .  

 

 Faktor faktor yang mempengaruhi ketersediaan kas bisa melalui penerimaan 

dan pengeluaran kas.  Menurut Bambang Riyanto (2011:346) bahwa perubahan yang 

efeknya menambah dan mengurangi kas dan dikatakan sebagai sumber-sumber 

penerimaan dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

1.     Berkurang dan bertambahnya aktiva lancar selain kas 

Berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti bertambahnya dana atau kas, hal ini 

dapat terjadi karena terjualnya barang tersebut, dan hasil penjualan tersebut 

merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan itu. Bertambahnya aktiva lancar 

dapat terjadi karena pembelian barang, dan pembelian barang membutuhkan dana. 

2.     Berkurang dan bertambahnya aktiva tetap 

Berkurangnya aktiva tetap berarti bahwa sebagian dari aktiva tetap itu dijual dan hasil 

penjualannya merupakan sumber dana dan menambah kas perusahaan. Bertambahnya 
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aktiva tetap dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap dengan menggunakan 

kas. Penggunaan kas tersebut mengurangi jumlah kas perusahaan. 

3.     Bertambah dan berkurangnya setiap jenis hutang 

Bertambahnya hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang berarti 

adanya tambahan kas yang diterima oleh perusahaan. Berkurangnya hutang, baik 

hutang lancar maupun hutang jangka panjang dapat terjadi karena perusahaan telah 

melunasi atau mengangsur hutangnya dengan menggunakan kas sehingga 

mengurangi jumlah kas. 

4.     Bertambahnya modal 

Bertambahnya modal dapat menambah kas misalnya disebabkan karena adanya emisi 

saham baru, dan hasil penjualan saham baru. Berkurangnya modal dengan 

menggunakan kas dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau 

mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan sehingga jumlah kas berkurang. 

5.     Adanya keuntungan dan kerugian dari operasi perusahaan 

Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan dari operasinya berarti terjadi 

penambahan kas bagi perusahaan yang bersangkutan sehingga penerimaan kas 

perusahaan pun bertambah. Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat 

menyebabkan ketersediaan kas berkurang karena perusahaan memerlukan kas untuk 
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menutup kerugian. Dengan kata lain, pengeluaran kas bertambah sehingga 

ketersediaan kas menjadi berkurang. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah 

kas perusahaan berarti perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak 

memenuhi kewajibannya. Tetapi tidak berarti bahwa perusahaan harus 

mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar jumlah kas akan 

semakin besar uang kas yang menganggur. 

 

2.2 Perputaran Kas 

Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efesiensi penggunaan kas yang 

dilakukan oleh perusahaan, karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan 

arus kas kembalinya kas yang telah ditanamkan didalam modal kerja. Dalam 

mengukur tingkat perputaran kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah 

berasal dari aktivitas operasional perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2011:95) bahwa: 

“Perputaran kas adalah perbandingan antara penjualan dengan jumlah   kas 

rata-rata”. 

jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualan atau salesnya. 

Perbandingan antara sale dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat 

perputaran kas (cash turnover). 
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Menurut Wild, Subramanyan dan Haley (2005:42) bahwa perputaran kas 

dalam satu periode dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

            Perputaran kas= (Penjualan bersih)/(Rata-rata kas) × 1 time 

Perputaran kas dapat dihitung dengan membandingkan penjualan bersih 

dengan jumlah rata-rata kas (Kasmir, 2013:140 ).  

Perputaran Kas =      
         

             
 

 

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa berapa kali perusahaan 

telah memutar kas selama periode pelaporan, yang dihitung dari omset tunai 

berdasarkan pendapatan perusahaan dibagi saldo kas rata-rata selama periode 

tersebut. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin cepat kembalinya kas 

masuk pada perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan kembali 

untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan 

perusahaan. 

 

2.3 Persediaan 

Menurut Bambang Riyanto (2008:69) mengenai persediaaan yaitu                    

“Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang 

selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan”. 
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Menurut Kasmir (2008;41) : 

“Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam 

suatu tempat (gudang). Persediaan merupakan cadangan perusahaan untuk 

proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan” 

 Adapun pengertian persediaan Menurut R. Agus Sartono ( 2010;443) : 

“Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang 

jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena 

persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 

perusahaan. Ditinjau dari segi neraca persediaan adalah barang-barang atau bahan 

yang masih tersisa pada tanggal neraca, atau barang-barang yang akan segera 

dijual, digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan” 

Menurut Farah Margaretha (2004:146) ada beberapa keuntungan memiliki 

persediaan yang cukup, yaitu : 

a. Adanya kesempatan untuk menjual barang 

b. Memungkinkan mendapatkan potongan 

c. Biaya pemesanan dapat dikurangi, dan 

d. Menjamin kelancaran proses produksi. 

 Persediaan barang yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan atau 

dikelompokkan menurut Sofyan Assauri  (2004:171) jenis-jenis persediaan dapat 

dibedakan menjadi : 
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1. Persediaan bahan baku (raw material stock) yaitu persediaan barang-barang 

berwujud yang digunakan dala proses produksi 

2. Persediaan bagian produk dan part (purchase for/component stock) yaitu 

persediaan barang-barang yang terdiri dari part yang diterima dari perusahaan 

lain, yang dapat secara langsung di assembling dengan part lain, tanpa melalui 

proses produksi sebelumnya.  

3. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in process) 

yaitu persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik 

atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi satu bentuk, tetapi perlu diproses 

kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 

4. Persediaan barang jadi ( finished good stock ) yaitu persediaan barang-barang 

yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual 

kepada langganan atau perusahaan lain. 

5. Persediaan barang-barang pembantu atau barang perlengkapan (supplier 

stock) yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan 

dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya proses produksi atau 

dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merpakan 

bagian atau komponen barang jadi.  

 Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan meliputi persediaan 

bahan baku, barang dalam proses, barang jadi maupun barang dagang. Dalam 

perusahaan industri persediaan berupa persediaan bahan baku, barang dalam proses, 
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dan barang jadi sedangkan dalam perusahaan dagang persediaan hanya berupa barang 

dagang. 

 Persediaan diperlukan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan dalam 

memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Karena persediaan merupakan unsur 

terbesar dalam aktiva dan berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, 

terutama dalam perusahaan industri jika tidak tersedia salah satu jenis persediaan 

maka proses produksi akan terganggu. Bagi perusahaan dagang persediaan harus 

cepat terjual, karena jika tidak cepat terjual akan mengurangi laba baik karena 

persediaan yang terlalu tinggi juga ada kemungkinan barang menjadi rusak. Oleh 

karena itu, perusahaan harus memperhatikan perputaran persediaan untuk 

mendapatkan laba yang maksimal. 

 Cara lain yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah 

kebutuhan kas adalah dengan jalan meningkatkan perputaran persediaan . Hal ini 

menurut Syamsuddin (2004:240) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Meningkatkan raw material turnover. Dengan menggunakan teknik 

pengawasan persediaan yang lebih efisien maka diharapkan perusahaan akan 

dapat meningkatkan perputaran bahan mentah yang dimilikinya.  

2. Menurunkan production cycle . Dengan menggunakan perencanaa, skedul, 

teknik pengontrolan yang lebih baik maka perusahaan dapat mempercepat 

jangka waktu proses produksi, dimana dengan adanya percepatan ini tentu 

saja akan meningkatkan perputaran barang dalam proses. 
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3. Meningkatkan finished goods turnover. Perusahaan dapat meningkatkan 

perputaran barang jadi dengan membuat forecast permintaan yang lebih baik 

serta perencanaan produksi yang sesuai dengan forecast tersebut. Kontrol 

yang lebih efisien atas persediaan barang jadi akan dapat mempercepat tingkat 

perputaran dari persediaan barang jadi perusahaan.  

 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010:218) Persediaan juga mempunyai biaya-

biaya yang berkaitan. beberapa contoh biaya yang berkaitan dengan persediaan: 

1.    Biaya investasi. 

Investasi pada persediaan, seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya, 

memerlukan biaya investasi. biaya investasi bisa berupa biaya kesempatan karena 

dana tertanam di persediaan, dan bukannya tertanam pada investasi lainnya. 

2.    Biaya penyimpanan. 

Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit, seperti biaya sewa gudang, asuransi, 

pajak, dan biaya kerusakan persediaan. biaya inflisit mencakup biaya kesempatan 

seperti pada item 1 diatas. 

3.    Biaya order. 

 Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan 

tersebut. biaya order mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktifitas 

memesan persediaan, biaya transportasi dan biaya pengangkutan persediaan. 
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  Jadi persediaan merupakan sejumlah barang yang disediakan dan barang-

barang dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta 

barang-barang yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Dari 

keterangan di atas dapat diketahui bahwa persediaan merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam perusahaan karena jumlah persediaan akan menentukan atau 

mempengaruhi kelancaran produksi serta efektifitas dan efisiensi perusahaan tersebut. 

 

2.4 Perputaran persediaan   

Menurut Sofyan Assauri ( 2006 : 203 ) mengemukakan bahwa : 

“ Perputaran persediaan (inventoy turnover) merupakan angka yang 

menunjukkan penggantian persediaan dalam suatu periode tertentu, biasanya 

satu tahun ’’ 

Menurut S. Munawwir (2007:64) menyatakan bahwa : 

“Inventory Turnover merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang 

dijual dengan nilain rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan’’ 

Menurut Michell Suharli (2006:303) mendefinisikan perputaran persediaan : “ 

‘’Perputaran persediaan (inventory turnover) menentukan berapa kali 

persediaan terjual atau digantikan dengan persediaan yang baru selama satu 

tahun, dan memberikan beberapa pengukuran mengenai likuiditas dan 

kemampuan suatu perusahaan untuk mengkonversikan barang persediaannya 

menjadi uang secara tepat’’ 
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 Turn over ( Perputaran ) ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan 

barang diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti). Untuk mengetahui rata-rata 

persediaan tersimpan dapat ditentukan dengan membagi jumlah hari-hari dalam satu 

tahun dengan turn over dari persediaan tersebut. Tingkat perputaran persediaan 

mengukur perusahaan dalam memutarkan barang, dan menunjukkan hubungan antara 

barang yang diperlukan untuk menunjang tingkat penjualan yang ditentukan. Semua 

hal itu tentu untuk mencapai satu tujuan yaitu laba perusahaan atau lebih kepada 

rentabilitas perusahaan  Besarnya tingkat perputaran persediaan menunjukkan tingkat 

efektifitas penggunaan modal atau dana yang tertanam di persediaan. Apabila terjadi 

sebaliknya, antara perputaran persediaan dengan tingkat penjualan yang dapat dicapai 

bila tingkat perputaran persediaan rendah menunjukkan adanya kesalahan kebijakan 

pembelian sehingga pasokan yang dibeli terlalu besar menumpuk di gudang.  

 Tingkat perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dari penggunaan persediaan yang ada dalam perusahaan 

untuk menghasilkan penjualan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan 

barang mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan 

dalam persediaan barang. Semakin cepat tingkat perputaran, maka semakin cepat 

tingkat pengembalian investasi karena semakin pendek waktu terikatnya modal dalam 

persediaan barang. Kecepatan tingkat perputaran persediaan ini sangat penting 

sebagai suatu penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan yang pada akhirnya 

menentukan profitabilitas perusahaan.   
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 Rasio perputaran persediaan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

operasional yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen yang mengontrol 

modal yang ada dalam persediaan. Perputaran persediaan dihitung berdasarkan harga 

pokok penjualan, tetapi jika tidak diketahui dapat dihitung dari penjualan bersih. 

Dalam hal ini bila perhitungan dilakukan dengan harga pokok penjualan maka 

persediaan rata-rata barang dagang juga dihitung berdasarkan harga pokok. 

Sedangkan bila cara yang digunakan dengan harga jual maka rata-rata persediaan 

barang dagang dihitung berdasarkan harga jual. 

Tingkat perputaran persediaan menurut Subramanyam (2010:160) dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Perputaran persediaan =  
                     

                          
 

  

 Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa seberapa cepat pergantian 

persediaan perusahaan dimana semakin tinggi pergantian persediaan, maka semakin 

tinggi biaya yang dapat dihemat sehingga laba perusahaan naik. 

 

2. 5 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, 

profitabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal 

saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara 
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tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan 

lainnya. 

Kemampuan perusahaan untuk tetap bersaing dalam kompetisi dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya , menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan 

profitabilitas. Pengertian profitabilitas seperti yang dikemukakan oleh Dewi Astuti     

(2004 :36) sebagai berikut : 

“ Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba ’’ 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:304) mengemukakan 

bahwa : 

“ Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui kemampan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal jumlah karyawan, jumlah cadangan dan sebagainya. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga 

operating ratio” 

Selanjutnya menurut Martono dan Agus Harjitno (2007:59) ; 

“ Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam 

hubungannya dengan investasi’’ 
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Menurut Kasmir (2011:196)  menyatakan bahwa : 

“ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

 dalam mencari keuntungan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan 

(manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan 

dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan. 

Menurut Kasmir (2011:197) menyatakan bahwa : 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi peusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan, yaitu: 

1.  Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2.  Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3.  Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4.  Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5.  Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri 

Manfaat dari rasio profitabilitas: 

1.  Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 

2.  Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 
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3.  Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4.  Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5.  Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

Jenis-jenis rasio profitabilitas 

 Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio 

profitabilitas  digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. 

Menurut Irham Fahmi (2013:135) jenis rasio profitabilitas ada 4 yaitu : 

1. Gross Profit Margin 

Menurut Sawir (2009:18) Gross profit margin ialah rasio yang mengukur 

efisiensi pengendalian harga pokok maupun biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien 

Lukman Syamsuddin (2009:61) Gross profit margin ialah persentase laba 

kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin akan semakin 

baik keadaan operasi pada perusahaan, disebabkan karena hal tersebut menunjukkan 

bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, 

demikian juga sebaliknya, semakin rendah gross profit margin akan semakin kurang 

baik operasi pada perusahaan. 
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Adapun rumus rasio gross profit margin adalah :  

Gross Profit Margin =     
              

         
 

           

2. Net Profit Margin 

Rasio ini ialah mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

Semakin tinggi net profit margin tersebut maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan. 

.Adapun rumus rasio net profit margin adalah sbb : 

Net Profit Margin  =  
                         

         
 

3. Return on Investment (ROI) atau Return on Asset (ROA) 

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa 

dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on asset (ROA). 

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut 

sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.  

Menurut Syamsuddin (2009:61) Return on investment ini ialah perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment ialah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan 

suatu keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam suatu 
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perusahaan.Semakin tinggi rasio tersebut akan semakin baik keadaan pada suatu 

perusahaan. 

Sedangkan menurut Syafri (2008:63) Return on investment adalah rasio yang 

menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan jika di ukur dari 

nilai aktiva. 

Adapun rumus ROI atau ROA adalah : 

ROA   =  
                          

           
   

4. Return on Equity 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di 

beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total 

asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan seumber 

daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.  

Syafri, (2008:63) Return on equity ialah perbandingan antara laba bersih 

sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity ialah suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik itu pemegang 

saham biasa ataupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka 

investasikan di dalam suatu perusahaan 

Sawir (2009:19) Return on equity ialah rasio yang memperlihatkan sejauh 

manakah perusahaan tersebut mengelola modal sendiri (net worth) dengan secara 
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efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik 

modal sendiri ataupun pemegang saham suatu perusahaan. ROE tersebut 

menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut dengan rentabilitas 

usaha. 

Adapun rumus return on equity (ROE) adalah : 

  ROE  =  
                         

            
    

Dari pengertian-pengertian profitabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba melalui kegiatan penjualan, kas, modal , jumlah karyawan, jumlah cadangan, dan 

sebagainya. Selain itu, dapat dilihat bahwa ada berbagai cara yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan rasio ROA saja sebagai ukuran profitabilitas perusahaan.  

 

2.6 Return On Asset ( ROA ) 

 Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On 

Asset (ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelolah investasinya. Di samping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin kurang baik, demikian pula 
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sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. 

            Menurut Kasmir (2008:201) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

            Menurut I Made Sudana (2011:22) mengemukakan bahwa “Return On 

Assets (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak”. 

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) ROA adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan 

kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian 

atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari 

perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA 

akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto 

(2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. 

            ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi 

dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, 

yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan 
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sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan 

salah satu langkah dalam perencanaan strategi.    

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi 

pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, 

terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan. 

            Menurut Munawir (2010:92) kegunaan/keunggulan dari analisa Return On 

Asset (ROA) dikemukakan sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang 

baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return On Asset 

(ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh 

rasio industri, maka dengan analisa Return On Asset (ROA) ini dapat 

dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan 

perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya 

berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat 

diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan 

tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 
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3. Analisa Return On Asset (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur 

efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. 

Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk 

dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di 

dalam perusahaan yang bersangkutan. 

4. Analisa Return On Asset (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan 

menggunakan product cost system yang baik, modal dan biaya dapat 

dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas 

dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat 

mengetahui produk mana yang mempunyai profit potential di dalam 

longrun. 

5. Return On Asset (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga 

berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya Return On Asset (ROA) 

dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau 

perusahaan akan mengadakan ekspansi. 

Besarnya Return On Asset (ROA) akan berubah kalau ada perubahan 

pada  profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. 
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Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat mengggunakan salah satu atau 

keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesarReturn On Asset (ROA). 

Di samping itu Return On Asset memiliki kelemahan diantaranya sebagai 

berikut : 

a.       Kesukarannya dalam membandingkan rate of return suatu  perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis mengingat bahwa kadang-kadang praktek akuntansi 

yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. 

Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu 

dengan perusahaan yang lain, perbandignan tersebut akan dapat member gambaran 

yangs salah. Ada berbagai metode penilaian inventory  (FIFO, LIFO, Average, The 

Lower Cost Market Valuation) yang digunakan akan berpengaruh terhadap  besarnya 

nilai inventory, dan yangs elanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah aktiva. 

Demikian pula adanya berbagai metode depresiasi akan berpengaruh terhadap jumlah 

aktivanya. 

b.   Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai 

dari uang (daya belinya).suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam 

keadaan inflasi nilanya berbeda dengan kalau dibeli pada waktu tidak ada inflasi, dan 

hal ini akan berpengaruh dalam  menghitung investment turnover dan profit margin. 
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c.       Dengan mengguunakan analisa rate of return  atau return on investment saja tidak 

akan dapat digunakan untuk megadakan perbandingan antara dua perusahaan atau 

lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

 

 Menurut Munawir (2007:89) besarnya Return On Asset (ROA) dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu : 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi). 

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat 

keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan 

penjualannya. 

 Menurut Kasmir  ( 2008: 89 ) faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

(ROA) antara lain adalah :  

1. Margin laba bersih 

2. Perputaran total aktiva 

3. Laba bersih 

4. Penjualan 

5. Total Aktiva 

6. Aktiva Tetap 
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7. Aktiva Lancar 

8. Total biaya  

 Aktiva lancar atau yang sering disebut dengan modal kerja terdiri atas kas, 

surat berharga, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan biaya-biaya terdiri atas 

harga pokok penjualan, biaya operasi, biaya bunga, dan pajak penghasilan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran kas dan 

perputaran persediaan yang termasuk ke dalam aktiva lancar akan selalu 

mempengaruhi jumlah penjualan yang dihasilkan, pada saat perputaran mengalami 

peningkatan maka akan memberikan peningkatan terhadap profitabilitas. 

Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yaitu : 

Menurut Lukman Syamsuddin (2009:63)  

ROA =  Net Profit After Tax 

          Total Asset 

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa seberapa besar pengembalian atas 

investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan laba usaha 

dengan total asset atau operating assets. Oleh karena itu, semakin besar rasio 

semakin baik karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu digunakan angka laba setelah pajak 

dan rata-rata kekayaan perusahaan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan 
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keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan jumlah investasi 

atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut 

 

2.7 Kerangka Pikir 

2.7.1 Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas 

 Menurut Syamsuddin (2002:236) : “Semakin besar cash turnover, semakin 

sedikit jumlah kas yang dibutuhkan dalam operasi perusahaan, sehingga dengan 

demikian cash turnover haruslah dimaksimalkan agar dapat memberikan keuntungan 

bagi perusahaan”. Dengan adanya perputaran kas yang maksimal, kebutuhan akan kas 

dalam operasi perusahaan menjadi lebih sedikit. Sisa dari jumlah kas ini dapat 

diinvestasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai bentuk aktivitas yang dapat 

menghasilkan profit sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan. 

 Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin baik. Karena ini berarti 

semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan keuntungan yang diperoleh akan 

semakin besar pula (Kasmir, 2013).  

 Hal ini sejalan dengan penelitian Rahma (2011) dan Rahmasari (2011) yang 

menyatakan perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya dalam 

penelitian Rizkiyanti Putri dan Lucy Sri Musmini (2012) menyatakan perputaran kas 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Demikian juga dengan 
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penelitian Putra (2012) menyatakan bahwa tingkat perputaran kas berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

2.7.2 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (ROA) 

 Raharjaputra (2009:204) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan, 

begitu pula sebaliknya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah maka kemungkinan 

semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

 Menurut Munawir (dalam Nina Sufiana dan Ketut Purnawati, 2013) 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil 

resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena 

perubahan selera konsumen, disamping itu akan menghemat ongkos penyimpanan 

dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut.  

 Penelitian yang mendukung teori ini adalah Mohamad Tejo Suminar (2013) 

yang menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas (ROA). Begitupun Nina Sufiana dan Ni Ketut Purnawati (2013), dalam 

hipotesis penelitiannya membuktikan secara empiris bahwa perputaran persediaan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya didukung oleh  penelitian 

Irman Deni (2014) yang menyatakan perputaran persediaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas.  
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2.7.3 Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan Terhadap 

Profitabilitas ( ROA )  

 Menurut Munawir (2007:89) besarnya Return On Asset (ROA) dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu : 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi). 

2. Profiit margin  

 Dalam hal ini perputaran kas dan perputaran persediaan merupakan turnover 

dari operating asset sehingga keduanya mempengaruhi profitabilitas (ROA). 

 Pengaruh perputaran kas dan perputararan persediaan dapat dilihat dari 

penelitian-penelitian terdahulu antara lain yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr 

(2007)  yang menyatakan perputaran kas dan persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Selanjutnya Nina Sufiana (2013) dan Irman Deni (2014) yang 

menyatakan bahwa secara simultan perputaran persediaan, dan perputaran kas 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

  

2.8 Hipotesis  

Berdasarkan kepada teori dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 
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H1 : Perputaran kas berpengaruh  terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

manufakur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H2 : Perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H3 : Perputaran kas dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

 


