
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Persaingan bisnis di Indonesia semakin mengalami perkembangan 

khususnya pada perusahaan manufaktur. Pemerintah terus berupaya 

meningkatkan daya saing di beberapa sektor industri, termasuk salah satunya 

pada industri keramik. Industri keramik di Indonesia telah berkembang 

dengan baik selama lebih dari 30 tahun. Tahun 2016 diperkirakan permintaan 

keramik akan meningkat karena pengaruh dari perkembangan sektor properti 

yang akan menanjak hingga 30%. (http://finance.detik.com) 

Industri keramik nasional memiliki prospek perkembangan yang 

cukup besar dan terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Tahun 2014 

penjualan industri keramik diperkirakan sebesar Rp 34 triliun atau naik 10% . 

Sebanyak 87% produksi keramik nasional di jual di dalam negeri dan 13% di 

ekspor ke negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. 

Meningkatnya industri keramik dipicu oleh adanya peningkatan 

pembangunan properti dan perumahan yang terus mengalami pertumbuhan. 

(http://www.beritasatu.com) 

Industri keramik di Indonesia merupakan salah satu industri 

unggulan dengan dukungan ketersediaan bahan baku yang melimpah. 

(http://www.beritasatu.com) Perusahaan keramik memanfaatkan peluang 

potensi bahan baku yang melimpah dengan cara melakukan perluasan produk 
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dan peningkatkan kualitas produk. Bahan baku yang melimpah dimanfaatkan 

secara optimal untuk meningkatkan daya saing terhadap persaingan bisnis 

agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

banyak hal salah satunya tingkat keuntungan yang diperoleh atau profit. 

Salah satu alat ukur kinerja manajemen untuk mengetahui tingkat keuntungan 

dapat menggunakan profitabilitas. Profitabilitas memiliki arti penting dalam 

manajemen keuangan suatu perusahaan, karena prestasi keberhasilan suatu  

perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar kentungan atau kerugiannya. 

Profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidak perusahaan. 

Setiap perusahaan harus memperhatikan kegiatan operasi di dalam 

perusahaan seperti perputaran persediaan barang agar efektif dan efisien. 

Persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan kegiatan operasi mengalami 

penundaan atau perusahaan beroperasi pada kapasitas yang rendah dan 

persediaan yang terlalu besar mengakibatkan perputaran persediaan rendah 

sehingga profitabilitas perusahaan menurun (Sartono, 2010: 444). Jenis 

persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada bidang usaha 

dari masing-masing perusahaan. 

Persediaan memungkinkan pihak manajemen perusahaan mengatur 

kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan agar lebih fleksibel untuk 

memperkecil kemungkinan perusahaan gagal memenuhi permintaan 

pelanggan atau terhentinya proses produksi karena tidak ada persediaan 

bahan baku (Sudana, 2011: 225). Perusahaan mengharapkan persediaan yang 
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dimilikinya dapat berputar secara cepat, sehingga kegiatan pendistribusian 

dan penjualan pun akan berjalan cepat. 

Perputaran pesediaan menunjukkan berapa kali jumlah barang 

dalam satu tahun. Semakin cepat perputarannya semakin baik karena 

dianggap kegiatan penjulan berjalan cepat dan semakin besar perusahaan 

akan memperoleh keuntungan dan tingkat perputaran persediaannya yang 

rendah maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh 

keuntungan (Harahap, 2011: 308). Profitabilitas suatu perusahaan bukan 

hanya dipengaruhi oleh perputaran persediaan, namun ada pula perputaran 

total aktiva. 

Perputaran total aktiva termasuk dalam salah satu faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perputaran total aktiva menentukan 

tingkat efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk 

menghasilkan penjualan. Perputaran total aktiva menunjukkan efektifitas 

perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba (Sartono, 2010: 120). Total asset turnover 

menggambarkan perputaran aset diukur dari volume penjualan. 

Data yang diperoleh dapat dituangkan dalam tabel 1.1 mengenai 

persediaan, total aktiva dan laba bersih untuk profitabilitas beserta masing-

masing persentase perubahannya pada perusahaan sektor industri dasar dan 

kimia sub sektor keramik, porselen dan kaca yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010-2014 yang ditunjukkan pada 

tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 Data Persediaan, Total Aktiva dan Laba Bersih pada Perusahaan 
Keramik, Porselen dan Kaca yang Terdaftar di BEI Periode 
Tahun 2010-2014 (dalam Jutaan Rupiah) 

 

Tahun Persediaan Total 
Aktiva 

Laba 
Bersih 

Persentase 
Perubahan 
Persediaan 

(%) 

Persentase 
Perubahan 

Total 
Aktiva (%) 

Persentase 
Perubahan 

Laba 
Bersih 

(%) 
2010 1.615.885 1.981.290 871.009  - - -  

2011 1.820.558 2.549.554 664.429 13 % 29 % -24 % 

2012 1.927.438 2.769.656 732.946 6 % 9 % 10 % 

2013 2.029.239 3.045.686 1.150.018 5 % 10 % 57 % 

2014 2.395.530 3.206.384 996.201 18 % 53 % -13 % 

Sumber: www.idx.com (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa persediaan pada seluruh 

perusahaan keramik, porselen dan kaca yang terdaftar di BEI terus 

mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Total aktiva pada perusahaan 

keramik, porselen dan kaca yang terdaftar di BEI juga terus mengalami 

kenaikan pada setiap tahunnya. Laba bersih pada perusahaan keramik, 

porselen dan kaca yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi. 

Tahun 2011 kenaikan persediaan diikuti kenaikan total aktiva, 

namun tidak diikuti kenaikan laba bersih. Tahun 2012 kenaikan persediaan 

diikuti kenaikan total aktiva dan kenaikan laba bersih. Tahun 2013 kenaikan 

persediaan diikuti kenaikan total aktiva dan kenaikan laba bersih. Tahun 2014 

kenaikan persediaan diikuti kenaikan total aktiva, namun tidak diikuti 

kenaikan pada laba bersih. 

Hal tersebut menjadi masalah yang menarik untuk diteliti lebih 

lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Perputaran Persediaan Dan 

 

http://www.idx.com/


5 
 

Perputaran Total Aktiva Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Keramik, Porselen Dan Kaca yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2010-2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perputaran persediaan dan 

perputaran total aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan 

penelitian yakni untuk: 

1. Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran 

persediaan dan perputaran total aktiva terhadap profitabilitas. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan manajemen khususnya yang berkaitan 

dengan profitabilitas perusahaan. 
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b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan 

bagi para investor sebelum melakukan investasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pembanding 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadi referensi bagi 

pihak yang memerlukan isi terkait dengan skripsi sebagai bahan 

bacaan atau literatur. 

 


