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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Wibowo dan Wartini (2012) meneliti tentang Efisiensi Modal Kerja, 

Likuiditas dan Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di 

BEI. Mengunakan Teknik Analisis Regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah efisiensi modal kerja berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga besar kecilnya profitabilitas yang diterima 

oleh perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh besar kecilnya efisiensi modal 

kerja dari perusahaan manufaktur. 

Pangartiningsih dan Amanah (2016) Meneliti tentang Pengaruh Arus 

Kas Dan Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas. Menggunakan teknik 

penelitian kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Hasil penelitian 

ini adalah arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan 

Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Rahmiyatun dan Nainggolan (2016) Meneliti tentang Pengaruh Struktur 

Aktiva, Perputaran Modal Dan Pendanaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Farmasi. Menggunakan teknik penelitian kausal komparatif. Hasil penelitian 

tersebut  adalah struktur aktiva (current assets to total assets ratio) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas; Variabel struktur 

aktiva dan pendanaan modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel yang 

digunakan, faktor-faktor yang digunakan antara lain : Modal Kerja dan 

Perputaran Modal Kerja. Perbedaan juga terdapat pada periode perusahaan 

yang terdaftar dalam BEI, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar tahun 2014-2016. 

B. Landasan Teori 

1. Kas 

Menurut Harjito dan Martono (2014:121) kas merupakan salah satu 

dari bagian aktiva yang memiliki sifat paling lancar (paling likuid) dan 

paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi. Transaksi tersebut 

misalnya untuk pembayaran gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, 

membayar hutang, membayar dividen dan transaksi lain yang diperlukan 

perusahaan. 

Tujuan Penyusunan Anggaran Kas Menurut Mulyaningsih 

(2015:14) secara umum tujuan penyusunan anggaran kas, antara lain:  

a. Menunjukkan posisi kas sebagai akibat perencanaan operasi. 

b. Menunjukkan kelebihan atau kekurangan kas. 

c. Menunjukkan kebutuhan mencari pinjaman atau menunjukkan 

tersedianya kas     yang menganggur untuk investasi. 

d. Menetapkan dasar kredit yang sehat. 

e. Menetapkan dasar yang sehat untuk pengendalian posisi kas. 
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Tahapan Penyusunan Anggaran Kas Menurut Mulyaningsih 

(2015:15) penyusunan anggaran kas dilakukan melalui beberapa tahap, 

yaitu:  

a. Menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi 

perusahaan (transaksi operasi), rencana penerimaan dapat berasal dari 

penjualan tunai, penerimaan piutang jika penjualan dilakukan secara 

kredit, pendapatan bunga, pendapatan sewa dan pendapatan lainnya 

yang kemungkinan diperoleh perusahaan. Sedangkan untuk rencana 

pengeluaran meliputi pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran 

gaji, pembayaran bunga dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Dengan 

rencana penerimaan dan pengeluaran ini dapat diketahui pula adanya 

defisit atau surplus yang terjadi. 

b. Menyusun rencana transaksi finansial, yaitu transaksi yang 

berhubungan dengan rencana kebutuhan dan yang diperoleh dari 

pinjaman-pinjaman menutup defisit yang terjadi beserta rencana 

pembayaran-pembayaran pinjaman tersebut beserta bunga.  

c. Menyusun anggaran kas final yaitu meliputi transaksi operasi dan 

transaksi finansial. 
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2. Perputaran Kas  

Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas 

yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tingkat perputaran kas 

menggambarkan kecepatan arus kas yang telah ditanamkan didalam modal 

kerja. Dalam menghitung tingkat perputaran kas yang telah tertanam dalam 

modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Menurut 

Riyanto (2011:95) bahwa “Perputaran kas adalah perbandingan antara 

penjualan dengan jumlah kas rata-rata”.  

3. Piutang  

Menurut Harjito dan Martono (2014:98) piutang merupakan tagihan 

perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang menjual 

produk perusahaan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan 

kas namun menimbulkan piutang dan barulah kemudian pada hari jatuh 

temponya terjadi aliran kas masuk (cash inflow) yang berasal dari 

pengumpulan piutang tersebut. Kebijakan penjualan kredit yang timbul 

akibat adanya piutang ini tentunya akan menimbulkan biaya bagi 

perusahaan. Biaya tersebut antara lain adalah administrasi piutang, biaya 

modal atas dana yang tertanam dalam piutang, biaya penagihan dan biaya 

piutang yang mungkin tidak tertagih. Namun biaya piutang tersebut dapat 

terimbangi dengan meningkatnya penjualan perusahaan.  

Menurut Riyanto (2011:85) faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya investasi dalam piutang dapat disebutkan sebagai berikut:  
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a. Volume penjualan kredit, semakin besar proporsi penjualan kredit dari 

keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. 

Dengan semakin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya 

berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih 

besar lagi dalam piutang. Semakin besar jumlah piutang berarti semakin 

besar risiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar 

keuntungannya. 

b. Syarat pembayaran penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan 

kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Tentunya setiap kebijakan 

tersebut memiliki dampak yang berbeda. Apabila perusahaan 

menggunakan syarat ketat berarti bahwa perusahaan lebih 

mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan keuntungan. 

c. Ketentuan tentang pembatasan kredit, dalam penjualan kredit 

perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau dana cadangan bagi 

kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Semakin tinggi dana 

cadangan yang ditetapkan bagi masing-masing pelanggan berarti 

semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Demikian 

pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit. Semakin 

selektif para pelanggan yang dapat diberi kredit akan memperkecil 

jumlah investasi dalam piutang. 

d. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, perusahaan dapat 

menjalankan kebijakan pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. 

Perusahaan yang menerapkan pengumpulan piutang secara aktif akan 
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mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai 

aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang menjalankan kebijaksanaan tersebut secara pasif. 

e. Kebiasaan membayar dari para pelanggan, ada beberapa pelanggan juga 

yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan 

kesempatan mendapatkan cash discount meskipun ada yang tetap 

menggunakan dengan pembayaran kredit.  

4. Perputaran Piutang  

Sartono (2010:119) menyatakan bahwa semakin cepat periode 

berputarnya piutang menunjukkan semakin cepat penjualan kredit dapat 

kembali menjadi kas.  Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal 

kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (bandingkan dengan 

rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin 

baik (kasmir 2011: 176) 

5. Persediaan   

Menurut Riyanto (2011:69) persediaan merupakan elemen utama 

dari modal kerja yang merupakan aktiva dalam keadaan selalu berputar dan 

terus-menerus mengalami perubahan. Penentuan besarnya investasi atau 

alokasi modal dalam persediaan mempunyai efek langsung terhadap 

keuntungan perusahaan. Karena jika terjadi kesalahan dalam penetapan 

besarnya investasi dalam persediaan akan menekan keuntungan 

perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika investasi terlalu kecil dalam 

persediaan akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga. 
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Menurut Riyanto (2011:74) besar kecilnya persediaan yang dimiliki 

perusahan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan 

terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau 

mengganggu jalannya produksi. 

b. Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang 

direncanakan itu sendiri tergantung kepada volume sales yang 

direncanakan. 

c. Besar pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk 

mendapatkan biaya pembelian yang minimal. 

d. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di 

waktu-waktu yang akan datang. 

e. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan 

material.Harga pembelian bahan mentah. 

f. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 

g. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya.  
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6. Perputaran Persediaan  

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini 

berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio 

perputaran persediaan (inventory turn over). Dapat diartikan bahwa 

perputaran sediaan merupakan rasio menunjukkan berapa kali jumlah 

barang sediaan diganti dalam satu tahun (kasmir 2011: 180) 

7. Modal Kerja 

Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian 

misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, 

membayar rekening listrik, membayar biaya transportasi, membayar hutang 

dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima 

kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam waktu yang 

tidak lama (kurang dari 1 tahun). Uang yang diterima tersebut 

dipergunakan lagi untuk kegiatan operasi perusahaan selanjutnya, dan 

seterusnya dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. 

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan 

sehari-hari disebut modal kerja (Harjito dan Martono, 2014:74). 

Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aset 

lancar atau aset jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, 

persediaan dan aset lancar lainnya (Kasmir, 2011:250). 

Menurut Riyanto (2011:61) modal kerja digolongkan dalam 

beberapa jenis, yaitu:  
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a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja 

yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan 

fungsinya atau dengan kata lain modal kerja secara terus menerus 

diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini 

dapat dibedakan yaitu:  

1) Modal kerja primer (primary working capital) yaitu modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kontinuitas usahanya. 

2) Modal kerja normal (normal working capital) yaitu jumlah modal 

kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang 

normal. 

b. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) yaitu jumlah modal 

kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, 

dan modal kerja ini dibedakan antara: 

1) Modal kerja musiman (seasonal working capital) yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

2) Modal kerja siklis (cyclical working capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. 

3) Modal kerja darurat (emergency working capital) yaitu modal kerja 

yang besarnya berubah-ubah disebabkan karena adanya keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya 

pemogokan buruh, banjir, perubahan ekonomi yang mendadak). 



15 

 

Menurut Kasmir (2011: 254) faktor-faktor yang memengaruhi 

modal kerja adalah: 

a. Jenis Perusahaan 

Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua 

macam, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan non jasa 

(industri). Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi 

dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relative lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan 

perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya.  

b. Syarat Kredit 

Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan 

dengan cara menyicil (angsuran) juga sangat memengaruhi modal kerja. 

Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara 

dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan 

secara kredit memberi kelonggaran kepada konsumen untuk membeli 

barang dengan cara pembayaran diangsur (dicicil) beberapa kali untuk 

jangka waktu tertentu. Syarat pembelian barang atau bahan yang 

digunakan untuk memproduksi barang mempengaruhi modal kerja. 

Pengaruhnya berdampak pada pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit 

lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar, demikian pula 

sebaliknya. 

c. Waktu Produksi 
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Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu 

barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. 

Demikian pula sebaliknya semakin pendek waktu yang dibutuhkan 

untuk memproduksi modal kerja maka semakin kecil modal kerja yang 

dibutuhkan. 

d. Tingkat perputaran persediaan. 

Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal 

kerja semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian 

dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil 

resiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan sediaan. 

8. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (Prihadi, 

2010:138). Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dapat menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2015:196) rasio 

profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari profit.   

Ada beberapa indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, antara 

lain: 

a. Profit Margin on Sales 

Kasmir (2011:199). Profit Margin on Sales atau Ratio Profit 

Margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang 
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digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur 

rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. 

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu 

Profit margin=  
                                      

         
 

Net Profit Margin= 
                            

         
 

b. Return on Investment / ROI 

Return on Investment atau return on total assets merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2011:201).  Rumus 

untuk mencari ROI dapat digunakan sebagai berikut: 

ROI=   
                            

          
 

c. Return On Ekuitas 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas 

modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri.  Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya (kasmir, 2011:204). 

Untuk mencari ROE dapat digunakan sebagai berikut: 

ROE=   
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d. Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning Per Share of Common Stock) 

Rasio Laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti 

manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, 

sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Dengan pengertian lain tingkat pengembalian yang tinggi 

(Kasmir, 2011:207). Rumus untuk mencari laba per lembar saham adalah 

sebagai berikut: 

EPS=   
                

                        
 

9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas  

Kemampuan perusahaan untuk mengahasilkan laba tergantung pada 

efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasinya dan sumber daya yang 

tersedia. Dengan demikian, analisis profitabilitas menitikberatkan terutama 

pada hubungan antara hasil kegiatan operasi seperti yang dilaporkan di 

laporan laba rugi dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan 

seperti yang dilaporkan dalam neraca (James, Carl, dkk,2010:331). 

Profitabilitas perusahaan dapat mengalami peningkatan atau penurunan, 

baik dipengaruhi oleh faktor keuangan maupun non keuangan. 

a. Keuangan 

1) Likuiditas  

Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan 

sumber daya jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk 



19 

 

memenuhi kewajiban tersebut. Kemampuan memperoleh laba 

berbanding terbalik dengan likuiditas dan berbanding lurus dengan 

risiko yang menyertainya. Tingkat likuiditas yang terlalu tinggi 

menunjukkan tidak optimalnya penggunaan sumber daya sehingga 

perusahaan tidak berada dalam tingkat produktivitas yang tinggi 

(karena adanya likuiditas yang menganggur) dan hal ini dapat 

membebani kemampuan menghasilkan laba (Bayangkara 2015: 

339).Macam-macam rasio yang terdapat pada rasio likuiditas antara 

lain :  

2) Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya.  

                              

                                  
 

3) Rasio Cepat (Acid-Test (Quick) ratio)  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang paling 

likuid (cepat). 

                        

                   
 

4) Rasio Perputaran Kas 
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Menurut James O. Gill, rasio perputaran kas berfungsi untuk 

mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. 

                

                  
 

5) Aktivitas  

Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) 

pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2015:172). Ukuran 

Rasio Aktivitas Secara umum apabila seluruh rasio aktivitas yang 

ada digunakan, akan mampu memperlihatkan efektivitas perusahaan 

secara maksimal, jika dibandingkan dengan penggunaan hanya 

sebagian saja (Kasmir, 2015:175).  

Adapun jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan, yaitu:  

a) Perputaran Piutang (Receivable Turnover)  

Menurut Kasmir (2015:176), perputaran piutang 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana 

yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. 

Cara pengukuran rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut:  



21 

 

Perputaran Piutang =  
                 

       
  

b) Perputaran Sediaan (Inventory Turnover)  

Menurut Kasmir (2015:180) perputaran sediaan 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini berputar 

dalam suatu periode. Cara pengukuran rasio ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Perputaran Sediaan = 
         

       
   

 

c) Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover)  

Menurut Kasmir (2015:182) perputaran modal kerja 

atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk 

mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu. Cara pengukuran rasio ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Perputaran Modal Kerja = 
                 

           
  

d) Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover)  

Menurut Hanafi dan Halim (2012:78) rasio ini 

mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

Perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang mengukur sejauh 
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mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan 

berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.  

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif 

penggunaan aktiva tersebut (Hanafi dan Halim, 2012:78). 

Aktiva tetap dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya 

profitabilitas perusahaan apabila dapat dimanfaatkan secara 

efektif. Hal ini sesuai landasan teori oleh Subramanyam dan 

Wild (2010:22) di mana efisiensi dan efektivitas perusahaan 

dalam menjalankan operasinya yang menentukan laba dan 

pengembalian kepada pemilik. Hal ini berarti semakin tinggi 

perputaran aktiva tetap maka laba yang akan diperoleh besar. 

Cara pengukuran rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

Perputaran Aktiva Tetap = 
         

             
  

e) Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turnover) 

Menurut Hanafi dan Halim (2012:79) perputaran total 

aktiva (total assets turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas penggunaan total aktiva. Cara 

pengukuran rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Perputaran Total Aktiva = 
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6) Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (kasmir, 2011:165).  

Kalia (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

pinjaman atau hutang mengalami perubahan maka profitabilitas 

suatu perusahaan juga akan mengalami perubahan. Tetapi 

perubahan tersebut terdapat dua sisi. Pertama, jika naiknya hutang 

akan menaikkan pula profitabilitas dan sebaliknya turunnya hutang 

juga menurunkan profitabilitas. Pernyataan ini sesuai teori Sudana 

(2011:158) yang menyatakan pada kondisi ekonomi baik, suku 

bunga pinjaman umumnya rendah dan penjualan serta laba 

perusahaan meningkat. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan hutang lebih besar 

daripada tingkat bunga yang harus ditanggung perusahaan.  

Perubahan yang kedua, jika naiknya hutang akan 

menurunkan profitabilitas dan turunnya hutang akan menaikkan 

profitabilitas. Naiknya hutang akan menurunkan profitabilitas sesuai 

dengan teori Sudana (2011:158) yang menyatakan bahwa pada 

kondisi ekonomi yang memburuk, pada umumnya suku bunga 
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pinjaman sangat tinggi, sementara penjualan dan laba perusahaan 

menurun. Sehingga apabila hutang semakin besar akan menurunkan 

profitabilitas. Sedangkan turunnya hutang akan menaikkan 

profitabilitas sesuai dengan teori pecking order. Pecking order 

theory (dalam Sudana, 2011:156) menyatakan bahwa perusahaan 

yang menguntungkan akan menghasilkan kas dari dalam 

perusahaan, sehingga mengurangi kebutuhan pendanaan yang 

berasal dari luar perusahaan. Kasmir (2011: 155) Dalam praktiknya, 

terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan 

perusahaan, antara lain: 

a) Debt Ratio 

          

            
 

b) Debt to Equity Ratio 

           

       
 

c) Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

              

      
 

 

d) Time Interest Earned 
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b. Non Keuangan 

1) Inflasi 

Abdullah (2010:60), mendefinisikan inflasi sebagai suatu 

keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli 

yang diikuti dengan merosotnya nilai rill mata uang suatu negara. 

Penyebab terjadinya inflasi terbagi dalam tiga bagian yaitu tarikan 

permintaan (demand - pull inflation), dorongan biaya (cost - push 

inflation), ekspektasi inflasi (inflation expectation). Kasmir 

(2010:40) menyatakan inflasi adalah proses kenaikan harga barang 

secara umum dan terus menerus dalam waktu periode yang diukur 

dengan menggunakan indeks harga. Tingkat pengembalian investasi 

saham berkorelasi positif dengan nilai rill dan tingkat pengembalian 

investasi berkorelasi negative dengan tingkat suku bunga dan 

inflasi. Indeks harga dalam mengukur inflasi antara lain:  

a) Indeks harga konsumen, digunakan untuk mengukur biaya - 

biaya barang dan jasa yang dibeli untuk menunjang kebutuhan 

hidup sehari – hari dengan perubahan indeks harga dari tahun 

ketahun. 

b) Indeks perdagangan besar, merupakan usaha yang menitik 

beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. 

Ini berarti harga bahan mentah atau bahan jadi masuk dalam 

perhitungan indeks harga, dan 



26 

 

c) Gross Net Product (GNP) deflator, merupakan suatu jenis 

indeks harga yang sangat berbeda dengan dua jenis indeks diatas 

yang mencangkup dalam jumlah barang dan jasa yang jumlah 

perhitungannya menjadi lebih banyak dibanding dengan dua 

indeks diatas. 

Inflasi dapat mempengaruh Profitabilitas, hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian dari Glenda (2013) yang menyatakan “Inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA), menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi 

menyebabkan menurunnya rasio profitabilitas. Tinggi rendahnya 

inflasi perusahaan menentukan pertumbuhan sektor produksi pada 

tingkat aset makro ekonomi” 

2) Suku Bunga 

Menurut Kasmir (2010:40) menjelaskan suku bunga adalah 

bunga yang diberikan kepada para peminjam atau nasabah atas 

harga yang harus dibayar kepada pihak bank. Faktor yang 

mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga yaitu: kebutuhan 

dana, jangka waktu, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, 

kebijaksanaan pemerintah, reputasi perusahaan, hubungan baik, dan 

produk yang kompetitif. 

Berdasarkan penelitian dari Glenda (2013), “Tingkat suku 

bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA), menunjukkan bahwa tingkat suku 
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bunga dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Tinggi rendahnya 

tingkat suku bunga perusahaan perbankan menentukan tingkat 

kinerja keuangan perusahaan”. 

3) Nilai Tukar Mata Uang 

Nilai tukar kurs mata uang adalah nilai mata uang suatu 

negara yang dibandingkan dengan nilai mata uang dari negara lain. 

Exchange Rate (Nilai tukar uang) adalah nilai harga dari sebuah 

mata uang yang dibandingkan dengan nilai mata uang Eropa dan 

Amerika dan lainnya dalam guna memenuhi kebutuhan 

perdagangan internasional serta melakukan pembayaran luar negeri 

(Benjamin Adjei dkk, 2014). Sedangkan menurut Aishahton Ayub 

dan Mansur Masih (2013). Exchange rate adalah sejumlah niilai 

tukar mata uang yang mampu berfluktuasi mengikuti kemampuan 

kondisi pasar asing serta mampu menimbulkan keuntungan serta 

kerugian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.  

Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi profiabilitas, hal 

ini dibuktikan oleh Firdaus Rahman (2014) “hasil empiris yang 

telah dilakukan adalah secara simultan DPK, BI Rate, dan Kurs 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada 

bank persero Indonesia. 
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C. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas 

adalah perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya variabel independen lain 

yang konsisten, untuk itu penelitian ini ingin menguji variabel independent 

yang hanya meliputi perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan. Kerangka pemikiran teoritis berdasarkan hubungan antara variabel 

diperlihatkan pada gambar berikut ini: 
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D.  Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas 

Perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah kas rata-rata. Perputaran kas menunjukkan kemampuan kas dalam 

menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas 

berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi perputaran kas ini 

akan semakin baik. Karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan 

kasnya dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar pula dan akan 

semakin pendek pengembalian modalnya sehingga modal dapat diputar 

berkali-kali dengan demikian keuntungan yang diterima semakin bayak, 

jika biaya lebih efisien dan penjualannya meningkat maka tingkat 

profitabilitas akan meningkat (Kasmir, 2013). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Rahma (2011) dan Rahmasari (2011) yang menyatakan 

perputaran kas berpengaruh terhadap profitabiltas. Berdasarkan penjelasan 

di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 = Perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

2. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas 

Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang menyerap 

sebagian dari modal perusahaan. Bila perusahaan menggunakan modal 

sendiri seluruhnya, maka dengan piutang modal yang tersedia untuk 

investasi bentuk lain (persediaan, aktiva tetap dan alin – lain) akan 

berkurang. Dengan demikian, biaya modal besarnya sama dengan 

besarnya biaya modal sendiri. Bilamana modal sendiri tidak mencukupi 
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sehingga perusahaan terpaksa menggunakan pinjaman bank, maka timbul 

biaya yang eksplisit dalam bentuk bunga modal pinjaman. Peningkatan 

piutang yang diiringi oleh meningkatnya piutang tak tertagih perlu 

mendapatkan perhatian. Untuk itu sebelum suatu perusahaan memutuskan 

melakukan penjualan kredit, maka terlebih dahulu diperhitungkan 

mengenai jumlah dana yang diinvestasiakan dalam piutang, syarat 

penjualan dan pembayaran yang diinginkan, kemungkinan kerugian 

piutang (piutang tak tertagih) dan biaya – biaya yang akan timbul dalam 

menangani piutang bisa diatasi, dan apabila  modal berkurang maka 

perusahaan tidak mampu beroperasi dengan jumlah besar sehingga 

labanya akan mengalami penurunan jika penjualan turun maka 

profitabilitas akan semakin turun . Hal ini di dukung oleh penelitan 

Setiawan (2008) dan Rahmasari (2011) serta penelitian Sufiana dan 

Purnawati (2012) bahwa account perputaran piutang berpengaruh 

siknifikan terhadap profitabilitas dari uraian di atas dapat di simpulkan 

hipotesis sebagai berikut ; 

 H2 = Perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
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3. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan 

ataupun perusahaan pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan 

persediaan. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan 

pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi 

keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang/jasa.  

Persediaan diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari 

persediaan tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang 

ditimbulkannya. Maka periode perputaran persediaan ini perlu diperhatikan 

untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk menghabiskan persediaan dalam proses produksinya. Hal ini 

dikarenakan semakin lama periode perputaran persediaan, maka semakin 

banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar 

persediaan di gudang tetap baik. Oleh karena itu diperlukan penghematan 

ongkos penyimpanan dan pemeliharaan agar keuntungan yang diperoleh 

semakin besar sehingga semakin kecil biaya yang harus ditanggung 

perusahaan, semakin besar laba yang akan didapat dan perputaran 

persediaan semakin tinggi maka profitabilitas semakin tinggi. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian dari Sufiana dan Purnawati (2012) dan 

Rahmasari (2011) serta Hastuti (2010) menyatakan bahwa perputaran 

persediaan memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari 

uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut ;  

H3 = Peputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 


