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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha akan menyebabkan tingginya persaingan 

sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan, 

khususnya untuk perusahaan sejenis. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan 

untuk senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar 

mampu mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya secara 

berkelanjutan. Perusahaan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya 

yang dimiliki juga dituntut untuk mampu mengkoordinasikan secara efektif 

dan efisien sehingga keputusan yang dihasilkan adalah tepat dan 

menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi pihak luar (investor). 

Investor dalam berinvestasi atau menanamkan modal pada suatu bidang 

usaha perlu melakukan analisis dalam proses pengambilan keputusan dan 

memerlukan beberapa tolok ukur untuk menilai prestasi dan keuangan 

perusahaan. Salah satu komponen untuk menilai keuangan perusahaan adalah 

perihal likuiditas perusahaan yaitu menggunakan rasio likuiditas (liquidity 

ratios). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. 

Riyanto (2010:25) Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finasiilnya yang segera 

harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pemabayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki 
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oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan “kekuatan 

membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang mampu 

melakukan pembayaran artinya perusahaan dalam keadaan likuid, sedangkan 

jika perusahaan berada dalam keadaan tidak memiliki kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendeknya artinya perusahaan tersebut dalam keadaan 

illikuid. 

Perusahaan yang tidak dapat mengendalikan tingkat likuiditasnya akan 

mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pihak luar perusahaan (kreditur) 

dan dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan 

usahanya. Perusahaan yang dalam keadaan illikuid akan menghambat 

aktivitas operasi dan  mengurangi efektivitas perusahaan. Secara umum, 

semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah resiko kegagalan perusahaan. 

Likuditas dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aktiva lancar 

dengan utang lancar. 

Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar 

yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas (meliputi piutang dan 

persediaan). Perusahaan yang memiliki aset lancar sebagian besar terdiri dari 

piutang yang belum jatuh tempo, umumnya akan dianggap sebagai lebih 

likuid daripada perusahaan dengan aset lancar sebagian besar terdiri atas 

persediaan karena berdasarkan faktanya bahwa persediaan lebih lambat 

diubah menjadi kas. 

Gitosudarmo (2002:81) piutang merupakan aktiva lancar perusahaan 

yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya praktik penjualan kredit. Piutang 

memerlukan waktu yang lebih pendek untuk diubah menjadi kas. Posisi 
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piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan 

menghitung tingkat perputaran piutang tersebut sebagai indikator penilaian 

kualitas piutang. Tingkat perputaran piutang adalah rasio yang 

memperlihatkan lamanya piutang diubah menjadi kas dengan membagi 

penjualan bersih dengan rata-rata piutang. 

Penjualan sektor otomotif dalam negeri terus menunjukkan kinerja 

positif, seperti yang dikatakan M. Kosasih selaku Ketua Koperasi Industri 

Komponen Otomotif (KIKO) kepada bisnis, selasa (4/9) bahwa "Prospek 

industri komponen otomotif sangat menjanjikan seiring dengan penjualan 

kendaraan bermotor yang terus melonjak". Pernyataan tersebut didukung dari 

data pada grafik pertumbuhan penjualan khususnya mobil oleh gaikindo 

sepanjang tahun 2009-2012. 

Gambar 1: Data Penjualan Mobil tahun 2009-2012 

 

Grafik diatas menunjukkan peningkatan atau pertumbuhan penjualan 

mobil sepanjang tahun 2009-2012 atau dalam tiga tahun tumbuh sebesar 2.3 
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kali. Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 281.162, selanjutnya 

meningkat kembali di tahun 2011 sebesar 129.454 dan tahun 2012 sebesar 

222.066. Berikut ini data keseluruhan penjualan dan piutang perusahaan 

otomotif dan komponen sepanjang tahun 2010-2012. 

 

Tabel 1. Data Penjualan dan Presentase Piutang (dalam jutaan rupiah) 

Perusahaan Tahun Penjualan Piutang Presentase 

PT. Astra International 

Tbk 

2010 

2011 

2012 

129,991,000 

162,564,000 

188,053,000 

9,391,000 

14,526,000 

16,443,000 

7% 

9% 

9% 

PT. Astra Otoparts Tbk 2010 

2011 

2012 

6,255,109 

7,363,659 

8,277,485 

791,967 

921,741 

1,060,509 

13% 

13% 

13% 

PT. Goodyear Indonesia 

Tbk 

2010 

2011 

2012 

193,371 

207,310 

203,402 

17,063 

13,969 

14,909 

9% 

7% 

7% 

PT. Gajah Tunggal Tbk 2010 

2011 

2012 

9,853,904 

11,841,396 

12,578,596 

1,297,944 

1,598,803 

1,960,521 

13% 

14% 

16% 

PT. Indomobil Sukses 

International Tbk 

2010 

2011 

2012 

10,935,334 

15,892,404 

19,780,838 

894,986 

1,222,619 

1,960,213 

8% 

8% 

10% 

PT. Indospring Tbk 2010 

2011 

2012 

1,027,120 

1,234,986 

1,476,987 

164,660 

225,910 

239,653 

16% 

18% 

16% 

PT. Multi Prima 

Sejahtera Tbk 

2010 

2011 

2012 

59,519 

62,958 

68,736 

15,561 

15,098 

18,124 

26% 

24% 

26% 

PT. Multistrada Arah 

Sarana Tbk 

2010 

2011 

2012 

2,006,840 

325,976 

320,881 

106,729 

28,536 

22,751 

5% 

9% 

7% 

PT. Prima alloy steel 

Universal Tbk 

2010 

2011 

2012 

287,200 

330,446 

310,224 

68,152 

90,398 

54,040                                                                                                                                                                                                   

24% 

27% 

17% 

PT. Selamat Sempurna 

Tbk 

2010 

2011 

2012 

1,561,786 

2,072,441 

2,163,842 

313,677 

393,973 

429,229 

20% 

19% 

20% 

Sumber: Data Laporan Keuangan (diolah) 

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan presentase piutang atas 

penjualan bersih untuk seluruh perusahaan otomotif dan komponen sepanjang 
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tahun 2010-2012 dengan rata-rata sebesar 14,3%. Piutang tertinggi sebesar 

26% tahun 2010 dan 2012 pada PT. Multi Prima Sejahtera Tbk, terendah 5% 

di tahun 2010 pada PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. 

Piutang dari penjualan secara kredit akan mempengaruhi tingkat 

likuiditas perusahaan karena memerlukan waktu jatuh tempo untuk menjadi 

likuid, apabila pembayaran piutang melewati waktu jatuh tempo 

menyebabkan likuiditas perusahaan menjadi menurun. Piutang perusahaan 

yang semakin besar dan semakin tinggi saldo piutang perusahaan yang 

mengalami masalah dalam pelunasannya, maka semakin tinggi kemungkinan 

perusahaan tersebut mengalami masalah dalam likuiditas keuangan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang sudah 

dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh yang diberikan dan disebabkan dari adanya piutang terhadap 

likuiditas perusahaan, dengan judul: “Pengaruh Piutang Terhadap Likuiditas 

Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah yang 

dapat diambil yaitu: “Apakah piutang berpengaruh terhadap likuiditas pada 

perusahaan otomotif dan komponen yang tercatat di BEI?” 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian, dibatasi pada data laporan keuangan 

tahunan perusahaan otomotif dan komponen yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 dengan indikator pengukuran piutang yang 

dianalisis menggunakan perputaran piutang. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh piutang terhadap likuiditas perusahaan 

otomotif dan komponen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan bagi calon investor dalam keputusan berinvestasi 

pada perusahaan otomotif dan komponen yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

penjualan kredit dimasa yang akan datang dengan mengidentifikasi 

variabel yang mempengaruhi likuiditas perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil studi empirik 

bagi peneliti selanjutnya tentang topik atau pembahasan sejenis. 


