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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pada umumnya menginginkan aktivitas usahanya 

agar mencapai keuntungan atau profit. Berbagai kegiatan operasi perusahaan 

akan diarahkan untuk dapat meningkatkan profitabilitas semaksimal 

mungkin. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba (profit) dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Sartono, 2010:122). Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan menggunakan 

seluruh modal yang dimiliki. 

Profitabilitas tidak hanya memiliki arti penting bagi perusahaan tetapi 

juga bagi pihak luar yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan. Bagi perusahaan, profitabilitas memiliki arti penting untuk 

kelangsungan hidupnya. Bagi pihak luar seperti investor, profitabilitas 

berperan penting dalam menentukan kebijakan investasi yang dilakukan. 

Investor akan menanamkan dananya pada perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dengan harapan untuk mendapatkan return yang tinggi 

juga. 

Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai tingkat 

profitabilitas diantaranya: Profit Margin, Return On Assets (ROA), Return 

On Equit (ROE), dan Earning Per Share. Menurut Kasmir (2016:199), ROA 

merupakan rasio yang mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 
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perusahaan, maka rasio ini lebih baik digunakan dalam menilai tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga merupakan 

sub sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Terdapat 5 perusahaan yang yang terdaftar di BEI selama tahun 2012 – 

2016 di antaranya PT Akasha Wira International Tbk (ADES), Martina Berto 

Tbk (MBTO), Mustika Ratu Tbk (MRAT), Mandom Indonesia Tbk (TCID) 

dan Unilever Indonesia Tbk (UNVR). 

Seperti perusahaan pada umumnya, perusahaan ini juga menginginkan 

agar aktivitas usahanya mencapai keuntungan atau profit untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selama lima tahun terakhir 

yaitu tahun 2012-2016, rata-rata profitabilitas perusahaan tersebut cenderung 

menurun. Hal tersebut terlihat dari rata-rata ROA yang cenderung mengalami 

penurunan. Berikut ini adalah data perkembangan ROA : 

Tabel 1.1 Perkembangan ROA 

Tahun 
ADES 

(%) 

MBTO 

(%) 

MRAT 

(%) 

TCID 

(%) 

UNVR 

(%) 
Mean (%) 

2012 21,43 7,47 6,75 11,92 40,38 17,51 

2013 12,62 2,64 -1,52 10,92 42,14 13,44 

2014 6,14 0,47 1,48 9,41 40,18 11,53 

2015 5,03 -2,17 0,21 26,15 37,20 13,29 

2016 7,29 1,24 -1,15 7,42 38,16 10,54 

Sumber :  Statistic Indonesia Stock Exchange (IDX) Perusahaan Kosmetik & 

Keperluan Rumah Tangga (data diolah). 

Rata-rata ROA perusahaan cenderung mengalami penurunan selam 

lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 rata-rata ROA perusahaan sebesar 

17,51%, dan mengalami penurunan sebesar 23,24% pada tahun 2013 menjadi 

13,44%. Pada tahun 2014 rata-rata ROA perusahaan mengalami penurunan 
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lagi sebesar 14,21% dari tahun sebelumnya menjadi 11,53%. Pada tahun 2015 

rata-rata ROA perusahaan mengalami kenaikan sebesar 15,26% menjadi 

13,29%. Namun, pada tahun 2016 rata-rata ROA perusahaan mengalami 

penurunan lagi sebesar 20,70% menjadi 10,54%. 

Tinggi redahnya profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Brigham & Houston (2001:89), rasio profitabilitas 

menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan 

hutang terhadap hasil operasi. Semakin tinggi rasio- rasio ini, maka keadaan 

perusahaan akan semakin baik, dengan begitu semakin tinggi juga laba yang 

akan  diperoleh. Pada rasio likuiditas terdapat perputaran kas, sementara pada 

manajemen aktiva atau rasio aktivitas terdapat perputaran piutang dan 

perputaran persediaan yang turut berkontribusi dalam mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. 

Menurut Esra & Apriweni (2002), kas, piutang dan persediaan 

merupakan komponen atau variabel pembentuk modal kerja. Modal kerja 

dikatakan efisien jika variable-variabel tersebut berputar semakin cepat. Jika 

variable-variabel modal kerja perputarannya semakin lambat, maka modal 

kerja tidak efisien dalam penggunaannya. Pengelolaan modal kerja berperan 

penting dalam menciptakan tingkat profitabilitas karena modal kerja 

merupakan jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional dan untuk mendapatkan pendapatan. Jika terjadi kelebihan atau 

kekurangan dana hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. 
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Menurut Kasmir (2016:140), perputaran kas merupakan ukuran 

efisiensi penggunaan kas untuk membayar tagihan (hutang) dan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan penjualan. Semakin besar jumlah persediaan kas 

berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya, tetapi semakin banyak uang yang 

menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitas. Semakin tinggi 

tingakat perputaran kas berarti semakin efisiensi penggunaan kasnya dan 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar (Riyanto, 2001:94). 

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode 

(Kasmir, 2016:176). Dalam rangka untuk memperbesar volume penjualan 

perusahaan akan menjual produknya dengan kredit. Peruasahaan akan 

mendapatkan profit atau keuntungan dari penjualan tersebut. Semakin cepat 

periode berputarnya piutang menunjukkan semakin cepat perusahaan 

mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut (Riyanto, 2001:85). 

Maka semakin tinggi tingkat perputaran piutang akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Menurut Kasmir (2016:180) perputaran persediaan merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan (inventory) ini berputar dalam satu periode. Perusahaan memiliki 

persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Semakin 

cepat perputaran persediaan, berarti semakin pendek waktu terikatnya modal 

dalam persediaan sehingga, memperkecil biaya-biaya penyimpanan, 

kemungkinan kerugian karena kerusakan dan turunnya harga (Riyanto, 



5 

 

 

 

2001:73). Maka semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. 

Secara empiris telah banyak penelitian yang meneliti pengaruh 

perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran persediaan dan 

perputaran piutang) dengan hasil yang berbeda-beda. Deni (2014) 

menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Faisal, Muhammad (2017) yang juga menyatakan 

perputaran kas, perputaran persediaan dan perputaran piutang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Dewi (2016) dan Julita (2012) menyatakan hasil penelitian yang 

berbeda. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2016) menyatakan 

bahwa perputaran kas dan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, dan hasil penelitian oleh Julita (2012) menyatakan 

bahwa perputaran piutang dan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 

penulis mengambil judul “Pengaruh Perputaran Komponen Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Kosmetik & 

Barang Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di BEI)”. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah perputaran komponen modal kerja secara parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas yang dinyatakan 

dalam ROA pada Perusahaan Kosmetik & Barang Keperluan Rumah 

Tangga yang terrdaftar di BEI? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Menguji pengaruh signifikan perputaran komponen modal kerja secara 

parsial dan simultan terhadap tingkat profitabilitas yang dinyatakan 

dalam ROA. 

2. Mengetahui variable yang paling berpegaruh terhadap profitabilitas 

(ROA). 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk pihak-

pihak berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Menambah pengetahuan pihak manajemen perusahaan mengenai 

besarnya pengaruh perputaran komponen modal kerja terhadap 

profitabilitas (ROA), sehingga diharapkan membantu pihak 

manajemen dalam menentukan kebijakan keuangan peruahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian. 
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E. Batasan Penelitian 

Agar penelitian yang akan dilakukan ini dapat berfokus pada pokok 

permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti menerapkan batasan 

penelitian pada rasio profitabilitas dan komponen modal kerja. Rasio 

profitabilitas yang digunakan adalah ROA bedasarkan laporan keuangan 

tahunan perusahaan, karena ROA memberikan pengukuran yang memadai 

dengan memperhitungkan penggunaan aktiva. Adapun komponen modal 

kerja yang digunakan sebagai variabel bebasnya terdiri dari kas, piutang dan 

persediaan, karena merupakan komponen yang paling dominan dalam aktiva 

lancar. 




