
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

     Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak merupakan akibat dari kebutuhan 

manusia yang pada prinsipnya tidak terbatas di sertai dengan dengan kecanggihan tekhnologi 

sehingga persaingan dunia usaha atau dunia bisnis semakin meningkat, yang memicu sekian 

banyak perusahaan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi ini, sehingga timbulah persaingan 

yang kompetitif di dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Persaingan bisnis dari waktu ke waktu 

semakin ketat seiring dengan perkembangan ekonomi dan tekhnologi yang semakin maju dan 

canggih dalam memasuki era globalisasi menuntut perusahaan untuk terus dapat memanfaatkan 

sumber daya, mengembangkan inovasi produk, meningkatkan kinerja karyawan, dan melakukan 

perluasan usaha agar terus dapat bertahan dan bersaing. Mempertahankan keberlangsungan 

hidup perusahaan merupakan poin penting dan salah satu upaya dalam menjalankan suatu 

perusahaan untuk menentukan eksistensi dan masa depan perusahaan, sehingga dapat tetap 

beroperasi dalam jangka waktu kedepan (Jurnal Debbianita, 2012:2). Dalam setiap perusahaan 

secara sistematis akan menunjukan bahwa tujuan utama perusahaan yaitu untuk mampu bertahan 

dan memperoleh laba. Untuk dapat mampu bersaing secara kuat dan bertahan hidup, perusahaan 

senantiasa melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diantaranya meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian yang harus dilaksanakan secara baik sehingga sasaran utama 

perusahaan untuk memperoleh laba dan mampu bersaing secara kuat dan bertahan hidup dapat 

tercapai sesuai apa yang telah di rencanakan sebelumnya. 

     Setiap perusahaan mempunyai tujuan serta sasaran untuk mengukur keberhasilan 

perusahaannya masing-masing, Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur seperti 



 

 

profesionalisme, efisiensi, kepuasaan dan pengembangan karyawan.Sebagai akibat dari aktivitas 

perusahaan yang banyak dan kompleks maka di perlukan pengelolaan yang baik dan lebih 

terkendali. 

     Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan 

sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, dan kondisi keuangan 

suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, 

yang terdiri dari Neraca, Laporan perhitungan rugi laba, serta Laporan laporan keuangan lainnya. 

Dengan mengadakan analisa terhadap laporan keuangan maka akan dapat diketahui atau akan 

diperoleh gambaran posisi keuangan suatu perusahaan.  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari 

pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat 

penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan 

suatu perusahaan, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil suatu keputusan.  

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yg berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut ( Munawir, 1980 : 2 ). 

Laporan keuangan yang biasanya atau pada umumnya dibuat oleh suatu perusahaan 

adalah Neraca, Laporan laba rugi, dan Laporan laba di tahan. Namun ada pula perusahaan yang 

menyusun laporan keuangan yang selain dari ketiga laporan tersebut, misalnya yaitu sumber dan 

penggunaan modal kerja. Bahkan banyak penganalisa atau pihak-pihak yang berkrpentingan 

dengan suatu perusahaan yang menginginkan adanya laporan sumber dan penggunaan dana 



 

 

tersebut, karena analisa sumber dan penggunaan modal kerja tersebut merupakan alat analisa 

keuangan yang sangat penting bagi seorang manajer ataupun para calon kreditur atau bagi bank 

dalam menilai permintaan kredit yang di ajukan kepadanya. Dengan analisa sumber dan 

penggunaan modal kerja akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau 

menggunakan dana yang dimilikinya. 

Modal kerja adalah investasi perusahaan yang ditanamkan pada aset jangka pendek, 

seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya yang digunakan 

untuk beberapa kali kegiatan operasional dalam satu periode (Kasmir, 2010: 210). Modal kerja 

yang tersedia dalam perusahaan harus dalam jumlah yang mampu mencukupi jumlah kebutuhan 

yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Eiteman dan Holtz dalam Sawir 

(2005 : 131) mendefinisikan modal kerja sehubungan dengan konsep fungsional, yaitu modal 

kerja sebagai dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksud untuk 

menghasilkan current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan 

tersebut. Apabila perusahaan tidak mempertahankan “tingkat kepuasan modal kerja yang 

memuaskan” maka kemungkinan sekali perusahaan akan berada dalam keadaan insolvent dan 

bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidir (Syamsuddin, 2009: 201). 

Tiga elemen utama modal kerja yang dihitung perputarannya untuk menganalisa 

hubungan berbagai pos dalam suatu laporan keuangan dari hasil operasional perusahaan, yaitu 

kas, persediaan, dan piutang. Namun, dalam penelitian ini penulis membatasi dan hanya akan 

membahas pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. 

Jumingan (2009:97) Mengatakan bahwa “Kas sangat berperan dalam menentukan 

kelancaran kegiatan perusahaan, Oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan 



 

 

baik, baik penerimaannya maupun penggunaannya yang bersifat rutin atau terus-menerus dan 

pula bersifat insidential atau tidak terus-menerus”. 

Dalam mengukur tingkat perputaran kas,sumber masuknya kas yang telah tertanam 

dalam modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Sumber kas dalam 

penelitian ini adalah berasal dari aktivitas penjualan atau pendapatan usaha, Makin tinggi tingkat 

perputaran kas berarti makin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan (Riyanto, 2010:90). 

Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional 

sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, tidak sedikit perusahaan 

yang menjual produk-produknya secara kredit kepada pelanggan. Penjualan secara kredit semacam 

ini sering dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan jumlah 

penjualan hasil produksi di pasaran, mengingat keadaan persaingan yang semakin besar, ketat, dan 

kompetitif. Transaksi penjualan secara kredit seperti ini pada umumnya disebut piutng. Mengingat 

bahwa piutang merupakan suatu bentuk investasi yang cukup besar bagi perusahaan dan memberikan 

banyak manfaat bagi sebagian perusahaan, maka diperlukan adanya manajemen piutang yang lebih 

baik sehingga keuntungan keuntungan yang akan didapatkan lebih meningkat. Semakin besar jumlah 

piutang berarti makin besar resiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memerbesar profitabilitas. Jadi 

semakin besar piutang semakin besar profitabilitas (Bambang riyanto, 2009:85). 

Terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas, tetapi dalam skripsi ini penulis 

hanya akan membahas satu rasio profitabilitas, yaitu dengan menggunkan Return On Equity 

(ROE).  

Penulis dalam penelitian ini memilih Perusahaan Centrin Online yaitu perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dengan dengan pengolahan data 10 tahun yaitu dari periode 2002-

2011 sebagai bahan objek penelitian. Pemilihan perusahaan Centrin Online  dikarenakan perusahaan 

ini mempunyai kinerja keuangan cukup baik. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Indonesia 



 

 

Capital Market Directory (ICMD) adanya pergerakan secara fluktuatif mengenai perputaran kas, 

perputaran piutang, dan profitabilitas (ROE) selama periode 2002-2011 dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Perputara Kas, Perputaran Piutang, dan Return On Equity Pada Perusahaan Centrin 

Online yang terdaftar di BEI Tahun 2002-2011 

Tahun 
Perputaran Kas 

( Cash Turnover ) 

(kali) 

Perputaran Piutang 

( ReceivableTurnover) 

(kali) 

ROE 

( Return On Equity ) 

2002 
1,58 19,44 6,32 

2003 
3,87 14,41 7,51 

2004 
7,60 17,53 5,48 

2005 
3,82 17,31 4,55 

2006 
4,08 14,85 8,40 

2007 
3,40 16,83 16,80 

2008 
9,70 9,50 (23,06) 

2009 
3,60 6,60 13,96 

2010 
6,63 1,81 4,86 

2011 
4,54 3,95 1,60 

Sumber: Indonesia Capital Market Directory (ICMD)2002-2011 (data diolah kembali) 

 

Pada tabel 1.1 mengungkapkan tentang perputaran kas dan piutang serta profitabilitas 

dengan menggunakan return on equity, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan 



 

 

keuangan,dari tahun ke tahun menunjukan adanya pergerakan perputaran yang besifat fluktuatif 

yaitu kondisi perputaran kas dan perputaran piutang serta profitabilitas pada perusahaan centrin 

online mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2004 perputaran kas mengalami 

peningkatan yang cukup baik begitu pula pada tahun 2002 perputaran piutang mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2008 profitabilitas (ROE) mengalami penurunan secara signifikan yang 

menjadikan menurunnya secara drastis pada tingkat Profitabilitas yang dapat dilihat dari gambar 

grafik d bawah ini. 

 

Gambar 1.1 

Grafik Perputara Kas, Perputaran Piutang, dan Return On Equity Pada Perusahaan 

Centrin Onlineyang terdaftar di BEI Tahun 2002-2011 

 

 

Sumber: Indonesia Capital Market Directory (ICMD)2002-2011 

 

Dari fenomena yang peneliti lihat laporan keuangan pada Perusahaan Centrin Online 

terdaftar di BEI terdapat kondisi rata-rata perputaran kas dan perputaran piutang yang bergerak 

fluktuatif. Namun tetap memungkinkan perusahaan akan mendapatkan profit terutama apabila 
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perusahaan mendapatkan posisi yang baik dalam pasar. Akan tetapi laba yang diharapkan tidak 

akan mencapai hasil yang maksimal atau optimal  bahkan bisa menurun secara drastis 

sebagaimana mestinya, walaupun telah diprediksi melalui berbagai proyeksi dan perhitungan.  

Dengan demikian kas dan piutang  yang jumlahnya relatif banyak, tidak akan produktif 

untuk peningkatan profitabilitas perusahaan, mengingat Perputaran Kas dan Perputaran Piutang 

penting bagi kelancaran operasi perusahaan, maka peran manajemen dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan sehubungan dengan pengelolaan kas yang tersedia sangat diperlukan.  

Tingkat perputaran kas dan piutang yang tinggi, tidak selalu diikuti dengan profitabilitas 

yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya tingkat perputaran kas dan piutang yang rendah tidak 

selalu diikuti dengan profitabilitas rendah, kondisi yang dialami PT. Centrin Online ini 

bertentangan dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

“PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN CENTRIN ONLINE YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2002-2011” 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah atau fenomena yang terjadi dalam perusahaan centrin online. Masalah yang akan di 

angkat pada skripsi ini adalah seberapa besar pengaruh perputaran kas dan piutang terhadap 

profitabilitas yang menggunakan Return On Equity sebagai objek penelitian, pada perusahaan 

centrin online. 



 

 

Dapat penulis identifikasikan bahwa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu 

tingkat perputaran kas dan piutang yang meningkat tidak selalu diikuti dengan meningkatnya 

profitabilitas (ROE), begitu pula sebaliknya tingkat perputaran kas dan piutang yang rendah 

tidak selalu diikuti dengan profitabilitas (ROE) rendah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori 

yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa semakin besar perputaran kas maka semakin besar 

profitabilitas (ROE) begitu pula pada perputaran piutang yang semakin besar perputaran 

piutangnya maka semakin besar pula profitabilitas (ROE) nya.  

.  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah untuk memudahkan 

dalam pembahasan agar tdak terlalu meluas dan dapat tepat sasaran tentang yang akan dibahas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Seberapa besar pengaruh Perputaran Kas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Centrin 

Online yang terdaftar di BEI? 

b. Seberapa besar pengaruh Perputaran  Piutang terhadap Profitabilitas Modal pada 

Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di BEI? 

c. Seberapa besar pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang secara simultan 

terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di BEI? 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 



 

 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perputaran Kas terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di BEI 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas 

pada Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di BEI 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang 

secara simultan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di 

BEI 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

1.5.1. Kegunaan Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu 

manajemen khususnya dalam Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Profitabilitas (ROE). 

1.5.2. Kegunaan Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan saran sebagai 

perbandingan dan bisa dijadikan referensi dalam membangun pemikiran dan gagasan baru yang 

dapat berguna bagi kemajuan perusahaan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan 

datang yang berhubungan dengan pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran piutang terhadap 

Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan Centrin Online yang terdaftar di BEI. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Kas diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun 

untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Dalam mengukur tingkat perputaran 

kas,sumber masuknya kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari aktivitas 

operasional perusahaan. Olehkarena itu, sumber kas dalam penelitian ini adalah berasal dari 



 

 

aktivitas penjualan atau pemberian kredit. Makin tinggi tingkat perputaran kas berarti makin 

cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan 

kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan 

perusahaan. Perputaran kas diketahui dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan 

pemberian pinjaman dengan jumlah kas rata-rata. Dengan demikian tingkat perputaran kas 

menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam pada kas atau setara kas menjadi 

kas kembali melalui penjualan atau pendapatan. 

Perputaran kas yang maksimal mengindikasikan kebutuhan akan kas yang lebih sedikit 

dalam operasi perusahaan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Menurut Lukman 

Syamsuddin (2002:236) :“Semakin besar cash turnover, semakin sedikit jumlah kas yang 

dibutuhkan dalam operasi perusahaan, sehingga dengan demikian cash turnover haruslah 

dimaksimalkan agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.” 

Sama halnya dengan piutang, piutang timbul akibat praktik penjualan secara kredit, 

dimana penjualan kredit menimbulkan piutang dan terkait dengan ketersediaan kas sehingga 

dapat mengukur tingkat pendapatan perusahaan. Piutang memerlukan waktu yang lebih pendek 

untuk diubah menjadi kas (Gitosudarmo, 2002:81). Apabila piutang sudah bisa diubah menjadi 

kas, maka kas lebih cepat pula digunakan dalam operasional perusahaan. Untuk mengetahui 

lamanya mengubah piutang menjadi kas dapat dilihat dari perputaran piutang. Menurut Riyanto 

(2010:90), perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal dalam piutang yang 

tergantung kepada syarat pembayarannya, dengan perputaran piutang yang tinggi, maka 

pendapatan perusahaan akan semakin tinggi maka semakin cepat pula untuk kembali menjadi kas 

dalam artian profitabilitas meningkat. Apabila perputaran piutang rendah, maka perusahaan 

memiliki kelebihan piutang yang menunjukkan banyaknya debitur yang belum membayar 



 

 

hutangnya, sehingga tingginya piutang yang menumpuk, dengan keadaan tersebut perusahaan 

akan melangami penurunan pendapatan dalam hal penjualan kredit dalam artian adanya 

penurunan terhadap tingkat profitabilitas. Dengan kenaikan atau penurunan perputaran kas dan 

perputaran piutang kita dapat melihat apakah laju pertumbuhan laba (profitability) pada suatu 

perusahaan (PT. Centrin Online sebagai studi empiris) sesuai yang telah direncanakan atau 

bahkan melenceng dari apa yang telah direncanakan. 

Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan melalui gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Perputaran Kas dan Piutang Terhadap 

Profitabilitas (ROE) 
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dibuat suatu paradigma pemikiran dari 

pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap Profitabilitas dimana variabel X1 

adalah perputaran kas dan variabel X2 adalah perputaran piutang dan variabel Y adalah 

Profitabilitas (Return On Equity), secara sistematis pada gambar berikut : 
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Gambar 1.3 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

1.7. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.4 

Penelitian Terdahulu/Jurnal 

No Penelitian Judul 
Hasil / 

Kesimpulan 
Persamaan Perbedaan 

1  
Soni Sanjaya, 

2005 

Pengaruh Perputaran 

Kas Dan Perputaran 

Piutang  Terhadap 

Return On Equity  

(Roe)  

Return On 

Equity  

(Roe) tidak di 

pengaruhi 

Perputaran Kas 

Dan Perputaran 

Piutang  

Variabel 

Independent 

(Perputaran 

Kas)  

Pengujian 

Multikolinearitas 

Uji Otokorelasi 

Uji 

Heteroskedastisit

as Menggunakan 

Regresi Linear 

Berganda  

2 

Ika Yuli 

Wijayanti  

2007  

Pengaruh Modal 

Kerja Dan 

Perputaran  

Modal Kerja 

Terhadap Return On 

Equity  

(Roe) Pada 

Perusahaan 

Manufaktur  

Return On 

Equity di 

pengaruhi 

Modal Kerja 

Dan Perputaran  

Modal Kerja  

Variabel 

dependent 

(Profitabilitas 

/ROE)  

Uji Simultan (uji 

F)  

Evaluasi 

ekonometrika  

Uji 

heterokedastisita

s  

3 
Elis Rosmiati 

2009  

Pengaruh Tingkat 

Perputaran Kas, 

Piutang Dan 

Persediaan Terhadap 

Profitabilitas  

Profitabilitas di 

pengaruhi 

Perputaran Kas 

Dan Perputaran 

Piutang  

Variabel 

Independent

&Dependent(

Perputaran 

Kas & 

Uji Normalitas  

Regresi 

Berganda  

Uji 

Heteroskedastisit

Perputaran Kas 

X1 

Perputaran Piutang 

X2 

Profitabilitas (Return On Equity) 

Y 



 

 

profitabilitas)  as  

Uji Autokorelasi  

 

1.8. Hipotesis 

Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk memperjelas 

hal itu dan juga dapat menentukan atau mengarahkan penelitian. Menurut Husein Umar 

(2008:80) “Hipotesis adalah sebuah kesimpulan tetapi kesimpulan tersebut belum final, dan 

masih harus dibuktikan kebenarannya”. Selanjutnya yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Pengujian hipotesis 

b. Terikat pengujian 

c. Statistik 

d. Penarikan kesimpulan  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya hubungan yang 

signifikan dan pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas, jika tidak 

terdapat signifikan maka diformulasikan dalam hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis untuk ditolak 

apabila kedua variabel tersebut dihipotesiskan memiliki alternatif (Ha) yaitu hipotesis yang 

diterapkan untuk mengetahui hubungan antara tiga variabel X1, X2 dan Y, maka dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan hipotesis dengan menggunakan hipotesis nol yang telah 

dikemukakan oleh sugiyono. Hipotesis yang dilakukan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Hipotesis I: 

H0 : Perputaran Kas tidak bepengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

Ha : Perputaran Kas berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

Hipotesis II: 



 

 

H0 : Perputaran Piutang tidak bepengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

Ha : Perputaran Piutang berpengaruh terhadap profitabilitas 

Hipotesis III: 

H0 : Perputaran Kas dan Perputaran Piutang secara simultan tidak bepengaruh 

terhadap profitabilitas 

Ha : Perputaran Kas dan Perputaran Piutang secara simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

 


