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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Laba adalah salah satu bagian penting bagi perusahaan, juga sering kali 

menjadi tujuan utama dari suatu perusahaan. Menurut Suwardjono (2014) 

laba merupakan hasil dari usaha suatu perusahaan dalam menghasilkan 

produknya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hal ini dapat menunjukan 

bahwa kelebihan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya (biaya total yang 

ada ketika terjadi proses produksi dan penyerahan barang/jasa) yang ada maka 

dapat disebut laba. Dengan kata lain, sebuah perusahaan dapat dikatakan laba 

jika perusahaan tersebut berhasil mendapatkan jumlah pendapatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan jumlah total biaya yang telah dikeluarkannya. 

Begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan yang diterima oleh perusahaan 

tersebut lebih kecil dengan dibandingkan jumlah total biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian.  

Suatu perusahaan akan selalu memerlukan biaya biaya yang digunakan 

untuk menunjang aktivitasnya, seperti misalnya biaya produksi, bahan baku, 

listrik, tenaga kerja dan lain sebagainya. Bahkan meskipun perusahaan 

tersebut tidak beroperasi sekalipun, akan tetap memerlukan biaya-biaya yang 

harus ditanggung seperti biaya pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan 

mesin, biaya penyusutan bangunan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat 

penting bagi perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan 
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tersebut dapat menanggung semua biaya-biayanya, dan dapat bertahan untuk 

waktu yang lama. 

Tingkat laba dalam suatu perusahaan juga tidak jarang dijadikan sebuah 

indikator dalam menilai kinerja perusahaan tersebut. Karena itu semakin 

tinggi laba perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih efektif dan efisien dalam melakukan operasinya. Dalam menghasilkan 

laba, perusahaan harus memperhatikan penggunaan aktiva yang dimilikinya. 

Jika perusahaan semakin efisien dan efektif dalam menggunakan aktivanya, 

maka akan semakin besar keuntungan yang akan dihasilkan. 

Kas adalah salah satu bagian dari aktiva perusahaan yang paling likuid. 

Di dalam perusahaan, kas juga menjadi salah satu komponen yang yang 

sangat penting bagi perusahaan karena kas seringkali digunakan oleh 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Karena itu, penting 

bagi perusahaan dalam menjaga saldo kas yang tersedia. Semakin tinggi kas 

yang tersedia di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi likuiditas 

perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu 

membayar kewajiban finansialnya. Namun jika jumlah saldo kas terlalu 

tinggi, akan banyak kas yang menganggur pada perusahaan tersebut, sehingga 

dapat memperkecil potensi keuntungan dari kas itu sendiri. Maka dari itu 

penting bagi perusahaan dalam mengelola kas nya.  

Perputaran kas dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara 

jumlah penjualan dari suatu perusahaan dengan jumlah kas rata-rata yang 

dimilikinya. Kas dengan perputaran yang lebih cepat, menunjukan tingkat 

penjualan perusahaan yang lebih tinggi, sehingga hal ini dapat meningkatkan 
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tingkat laba pada perusahaan. Jika perputaran kas rendah, perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasinya, maka dari itu 

tingkat keefektifitasan perusahaan dalam mengelola kas nya dapat dilihat dari 

tingkat perputaran kas perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputaran 

kas perusahaan maka dapat diartikan perusahaan tersebut semakin efektuf 

dalam mengelola kasnya. 

Selain kas, persediaan juga merupakan salah satu aktiva pada 

perusahaan yang dianggap penting. Persediaan dapat mempengaruhi jalannya 

operasional dari perusahaan itu sendiri, persediaan juga dapat menjadi salah 

satu sumber penghasilan utama perusahaan yang didapatkan dengan menjual 

persediaan barang dagangan atau produknya. Sehingga selain kas, persediaan 

juga dapat menjadi salah satu alat yang dapat digunakan oleh sebuah 

perusahaan dalam menghitung dan menganalisis labanya. Kurangnya 

persediaan dalam sebuah perusahaan, jika terjadi secara terus menerus, akan 

membawa dampak buruk, seperti kerugian bagi perusahaan tersebut.  Namun, 

memiliki terlalu banyak persediaan, dapat meningkatkan biaya, contohnya 

biaya yang digunakan untuk penyimpanan, asuransi, sewa gedung untuk 

gudang, pajak properti, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, penyimpanan 

persediaan yang berlebihan juga akan meningkatkan risiko kerusakan pada 

barang dagangan, yang malah akan merugikan perusahaan. Sehingga sangat 

penting bagi perusahaan dalam mengelola seluruh persediaan yang dimiliki.  

Perputaran persediaan seringkali digunakan sebagai alat pengukuran 

kecepatan perusahaan dalam menjual persediaanya. Jika perusahaan dapat 

dengan semakin cepat menjual persediaan yang dimilikinya, maka akan 
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semakin besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan. Jumlah persediaan 

pada suatu perusahaan harus bisa memenuhi jumlah permintaan pelanggan. 

Kurangnya persediaan dalam sebuah perusahaan, dapat menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan tersebut. Namun, memiliki terlalu banyak 

persediaan, dapat meningkatkan biaya, contohnya biaya yang digunakan 

untuk penyimpanan, asuransi, sewa gedung untuk gudang, pajak property, dan 

lain sebagainya. Tidak hanya itu, penyimpanan persediaan yang berlebihan 

juga akan meningkatkan risiko kerusakan pada barang dagangan, sehingga 

dapat merugikan perusahaan. Sehingga penting bagi perusahaan dalam 

menghitung perputaran persediaannya. Dalam menghitung rasio perputaran 

persediaan, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan risiko yang timbul 

karena biaya produksi yang tinggi, risiko kehilangan, mengoptimalkan jumlah 

produksi, mengurangi penggunaan peralatan gudang yang tidak diperlukan, 

mengurangi risiko kecurangan dalam proses produksi, juga dapat membantu 

suatu perusahaan dalam mengetahui tingkat permintaan produk di dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan begitu, hal ini dapat menjadi salah satu tolok 

ukur perusahaan dalam membantu perusahaan dalam menentukan kapasitas 

produksinya. 

Bursa Efek Indonesia dalam Jakarta Stock Industrial Classification 

(JASICA) telah mengklasifikasikan beberapa sektor industri saham-saham 

yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sektor utama sebagai penghasil bahan 

baku, sektor kedua yaitu perusahaan manufaktur, dan sektor ketiga yang 

merupakan industri penyedia jasa. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang mampu memproduksi barang jadi dengan melakukan berbagai proses 
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untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Maka dari 

itu, berbeda dengan perusahaan penghasil bahan baku dan industri penyedia 

jasa, pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa jenis persediaan, yang 

diantaranya yaitu persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang 

jadi yang siap untuk dijual. Perusahaan manufaktur sendiri terbagi menjadi 3 

sektor, yaitu sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor 

barang konsumsi. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Mangayuk, Sondakh, dan 

Suwetja (2019) dalam menganalisis pengaruh perputaran kas dan perputaran 

persediaan terhadap tingkat laba pada perusahaan sektor industri barang dan 

konsumsi, dimana penelitian ini menunjukan bahwa perputaran kas 

berpengaruh secara negatif terhadap tingkat laba. Selain itu penelitian ini juga 

menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang diberikan oleh perputaran 

persediaan terhadap tingkat laba pada perusahaan sektor industri barang dan 

konsumsi. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh yang diberikan oleh perputaran kas dan perputaran persediaan pada 

suatu perusahaan terhadap tingkat labanya. Selain itu, penelitian ini juga 

dilakukan untuk melengkapi keterbatasan - keterbatasan yang ada dalam 

penelitian sebelumnya dengan memperluas sampel yang digunakan untuk 

meningkatkan validitas eksternal pada penelitian ini, sehingga hasilnya dapat 

digeneralisasikan dalam menjelaskan hubungan antara variabelnya. Dalam 

memenuhi tujuan tersebut maka dari itu penulis memutuskan untuk menulis 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran 
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Persediaan terhadap Tingkat Laba pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Apakah perputaran kas atau cash turnover berpengaruh positif terhadap 

tingkat laba pada perusahaan? 

2. Apakah perputaran persediaan atau inventory turnover berpengaruh positif 

terhadap tingkat laba pada perusahaan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap tingkat laba 

perusahaan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap tingkat laba 

perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan generalisasi empiris dalam menjelaskan 

hubungan antara perputaran kas dan perputaran persediaan pada tingkat laba 

perusahaan.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

1.4.2.1. Peneliti menyusun penelitian sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumber penyediaan informasi, pengetahuan, dan pemahaman 
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akan perputaran kas, perputaran persediaan, dan tingkat laba 

perusahaan. 

1.4.2.2. Peneliti menyusun penelitian dengan harapan dapat digunakan sebagai 

tambahan pengetahuan dan sebagai dasar pertimbangan bagi para 

investor yang ingin berinvestasi di salah satu atau beberapa perusahaan 

khususnya pada bidang manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 

mengetahui perputaran kas, perputaran persediaan, dan tingkat laba 

perusahaan. 

1.4.2.3. Penelitian ini disusun dengan harapan sehingga dapat menjadi sumber 

informasi untuk pihak - pihak manajemen dari suatu perusahaan dalam 

meningkatkan keefektifitasan operasional perusahaan khususnya dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan perputaran kas, perputaran 

persediaan, dan tingkat laba perusahaan.  
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1.5. Kerangka Pikir  

1.5.1. Kerangka Pemikiran  

 

Gambar  1.1 Kerangka Pikiran 

1.5.2.  Model Penelitian  

 

Gambar  1.2 . Model Penelitian 


