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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba 

yang semaksimal mungkin serta menjaga kelangsungan operasional 

perusahaannya dan meningkatkan keuntungan pemilik modal atau 

pemegang saham. Perusahaan diharuskan untuk dapat mengambil 

keputusan pembelanjaan jangka pendek berkaitan dengan modal kerja 

yang digunakan untuk membelanjai kebutuhan usahanya. Modal kerja 

merupakan masalah yang tiada akhirnya, selama perusahaan beroperasi 

modal sangat dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan. Modal 

kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau 

aktiva jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan, dan aktiva lancar 

lainnya. 

 Agar dapat memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk 

meningkatkan likuiditasnya perusahaan harus terus berusaha. Dengan 

terpenuhinya modal kerja maka perusahaan dapat memaksimalkan 

keuntungan yang diperolehnya. Suatu perusahaan yang kekurangan modal 

kerja dapat membahayakan hidup perusahaannya karena tidak dapat 

memenuhi likuiditas dan perolehan laba yang ditargetkan. Apabila 

perusahaan memiliki kelebihan modal kerja maka menunjukan adanya 

dana yang tidak digunakan secara produktif, hal ini menimbulkan kerugian 

karena pengendapan dana yang tidak digunakan secara efektif dalam 
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kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan lebih baik 

memiliki persediaan modal kerja yang optimum atau dalam artian tidak 

memiliki modal kerja yang berlebihan dan tidak kekurangan dengan tujuan 

agar perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis. 

 Pengelolaan modal kerja sangat erat kaitannya dengan perputaran 

modal kerja, karena lancarnya operasional perusahaan sehari-harinya 

ditentukan dari seberapa besar efektifitas penggunaan atau pengelolaan 

aktiva lancar perusahaan. Unsur penyusunan aktiva lancer terdiri dari kas, 

piutang, dan persediaan berperan penting dalam mempengaruhi besarnya 

modal kerja yang dimiliki perusahaan. Perputaran modal kerja akan cepat 

jika perusahaan mampu mempercepat perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan, begitu pula sebaliknya, jika perputaran dari 

kas, piutang, dan persediaan lambat maka perputaran modal kerja juga 

akan lambat. Perputaran modal kerja yang cepat dapat meningkatkan 

likuiditas dan perolehan laba atau keuntungan dari perusahaan.  

 Keuntungan merupakan tujuan yang paling penting dari seluruh 

aktivitas bisnis perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan atau pengelolaan modal yang dimiliki disebut 

dengan profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai ukuran 

kinerja suatu perusahaan. Perusahaan harus bisa meningkatkan 

profitabilitasnya agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Masalah Profitabilitas ini penting bagi kelangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan. Bagi pemimpin perusahaan, profitabilitas 
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menjadi ukuran berhasil atau tidaknya perusahaan yang dipimpin, 

sedangkan bagi penanam modal profitabilitas digunakan sebagai alat ukur 

prospek modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan tersebut. 

Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba yang diperoleh 

perusahaan dengan aktiva atau modal yang dipergunakannya untuk 

menghasilkan laba, oleh karena itu profitabilitas menunjukkan seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 

pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan.  

 Penggunaan kas dapat dilihat dari bagaimana berputarnya modal 

kerja dalam suatu periode tertentu. Kas dapat berubah menjadi persediaan 

ketika perusahaan melakukan kegiatan pembelian. Setelah itu persediaan 

akan menjadi piutang jika terjadi penjualan secara kredit selanjutnya akan 

menjadi kas kembali ketika piutang telah jatuh tempo dan sudah dilunasi. 

Kas yang berputar akan mempengaruhi arus dana dalam perusahaan. 

Lancarnya arus dana dapat meningkatkan volume penjualan periode 

selanjutnya. Volume penjualan yang tinggi akan meningkatkan 

profitabilitas. Begitu pula sebaliknya, rendahnya tingkat perputaran berarti 

semakin panjang waktu terikatnya dalam modal kerja, berarti pengelolaan 

kas kurang efisien dan cenderung menurunkan profitabilitas. 

 Uraian diatas melatar belakangi penulis untuk melakukan 

penelitian replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi, 

Suwendra, dan Yudiaatmaja (2016) tentang pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa variabel perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, 

dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang tedaftar di bursa 

efek Indonesia. 

2. Apakah perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di bursa efek Indonesia. 

C. BATASAN MASALAH 

Agar Penyajian dan pembahasan lebih terarah dan tepat pada 

sasaran yang dituju, maka perlu adanya batasan-batasan yang meliputi 

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas, faktor-faktor 

tersebut adalah perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menggambarkan perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 

persediaan, dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, 

perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur yang tedaftar di bursa efek Indonesia. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 

a. Bagi Akademisi 

Untuk memberi pendalaman pengetahuan, referensi dan 

kontribusi mengenai perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan yang mempengaruhi profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Bagi Praktisi 

Untuk membantu mengidentifikasi dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan 

berdasarkan pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan. 

 


