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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori yang melandasi penelitian ini, 

yaitu Teori Keputusan. Penjelasan mengenai Profitabilitas, dan defenisi variabel 

penelitian, yaitu Perputaran Modal kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan. 

2.1.1 Teori Keputusan 

Teori Keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan 

konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan ini 

digunakan untuk beberapa macam ilmu bidang study, terutama bidang ekonomi. 

Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normative, 

dan teori keputusan deskriptif, Teori Keputusan Normatif dicapai berdasarkan 

alasan yang rasional, atau biasa disebut dengan alasan yang masuk akal (Teori 

Logika), sedangkan Teori Keputusan Deskriptif dicapai berdasarkan empiric atau 

berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan biasanya dikuatkan dengan statistik 

(id.wikipedia.org). 

Menurut Prof. Salusu (2004) dalam Feriyanto (2015) mengatakan bahwa 

pengambilan keputusan adalah proses pengambilan alternative-alternatif 

bagaimana cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasi. 

Accounting Principles Board menyatakan bahwa fungsi akuntansi adalah 

menyediakan informasi kuantitatif, yang terutama bersifat keuangan, tentang 

semua usaha ekonomi yang dimaksud agar beguna dalam pengambilan keputusan 
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ekonomi. FASB mengatakan bahwa peran pelaporan keuangan dalam 

perekonomian adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Dalam mempelajari keputusan yang 

diambil, serta dampak keputusan pada penyediaan informasi, para ahli teori 

akuntansi menganut suatu strategi yang terdiri dari dua pembagian, yang pertama 

adalah yang menyatakan bagaimana orang lain seharusnya mengambil keputusan, 

berarti ini adalah pendekatan normatif, dan yang kedua adalah yang menyatakan 

bagaimana orang sebenarnya mengambil keputusan, yang berarti pendekatan 

Positif. 

a. Pendekatan Prespektif (Normatif) 

1) Analisis Parsial (Partial Analysis) 

Pengambilan keputusan yang menggunakan alat analisis biaya-

volume-laba, analisis biaya relevan, analisis regresi, pemrograman 

linier, dan model – model alokasi biaya. Alat ini disebut model parsial 

karena hanya mencoba menganilisis satu bagian dari masalah yang 

besar. 

2) Teori pilihan (Chice Theory) 

Individu-individu diasumsikan menyortir semua alternative 

yang terbuka bagi mereka dan memilih tindakan, yang memberikan 

konsekuensi yang lebih tinggi dan disukai darri pada yang kurang 

disukai, dan memaksimalkan utilitas. 
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3) Ekonomi Informasi (Information Econimics) 

Ekonomi informasi merupakan pengkayaan diri dari model teori 

pilihan dengan menambahkan suatu profitabilitas kondisi terbaik, dan 

terburuk untuk memberikan nilai pada informasi yang relevan, tepat 

waktu, dan handal untuk menghindari resiko. 

4) Teory Keagenan (Agency Theory) 

Salah satu cara untuk memahami ekonomi informasi adalah 

dengan memperluas model tersebut dari satu individu menjadi dua 

individu. Salah satu dari dua individu ini menjadi agen untuk yang 

lain. Teori keagenan adalah teori yang dibangun atas dasar  hubungan 

keagenan. Pemasukan angka akuntansi (angka laba) dalam kontrak 

mendorong pihak berkrontrak (terutama agen) untuk mencapai tujuan 

kontrak sehingga kontrak menjadi efisien. 

5) Teori Keputusan Multi Pribadi (Multiperson Decision Theory) 

Teori ini berfokus pada kumpulan individu. Pengambilan 

keputusan dan permintaan akan informasi yang dihasilkannya 

difokuskan pada pilihan-pilihan oleh sekumpulan individu. 

b. Pendekatan Deskriptif (Positif) 

1) Kebijakan Pelaporan Korporasi (Corporate Reporting Policies) 

Bahasa yang digunakan dalam akuntansi positif adalah bahasa 

kontrak atau perjanjian (convenent). Para investor, konsumen, 

manajemen, pegawai, dan pihak–pihak lainnya diasumsikan membuat 

kontrak yang eksplesit ataupun implisit satu dengan yang lainnya.  
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2) Analisis Keuangan Individual (Individual Financial Analysis) 

Kemampuan individu yang terbatas untuk memproses informasi 

dalam lingkungan yang komplek, maka wajar individu ingin 

menyederhanakan situasi yang kompleksitas dengan menggunakan 

aturan yang praktis. Penjangkaran, dimana individu membuat prediksi 

dengan mengambil suatu data sebagai titik awal awal dan membuat 

penyesuaian dengan informasi yang tersedia lainnya. 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Kartikahadi, (2012) mengatakan bahwa adalah sebagai suatu penyajian 

yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan keuangan juga merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan 

ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan 

ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian 

atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan lainnya (Jumingan, 2014 

dalam Ananda, 2017). 

Suatu laporan keuangan akan lebih bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan apabila data keuangan dikonversi menjadi informasi yang berguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

analisis laporan keuangan. Sebelum mengadakan analisis terhadap laporan 

keuangan, penganalisis harus benar-benar memahami bentuk dan isi laporan 

keuangan tersebut dan seorang analis harus mempunyai kemampuan dan 
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kebijaksanaan yang cukup dalam pengambilan suatu kesimpulan di samping harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan kondisi perusahaan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan 

keuangan, yaitu: 

a. Dalam analisis, analis juga harus mengidentifikasi adanya trend-trend 

tertentu dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan lima atau 

enam tahun barangkali bisa digunakan untuk melihat munculnya trend 

tertentu.  

b. Angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk 

itu diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik 

tidaknya angka yang dicapai oleh pihak perusahaan. Rata-rata industri 

bisa dipakai sebagai pembanding. Meskipun rata - rata industri bukan 

angka pembanding yang tepat karena beberapa hal, misalnya karena 

adanya perbedaan karakteristik rata-rata industri dengan perusahaan 

tersebut.  

c. Dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan 

keuangan dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pertanyaan-

pertanyaan penting yang melengkapi laporan keuangan seperti diskusi 

strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi 

merupakan bagian internal yang harus dimasukkan dalam analisis. 

pembanding. Meskipun rata - rata industri bukan angka pembanding 

yang tepat karena beberapa hal, misalnya karena adanya perbedaan 

karakteristik rata-rata industri dengan perusahaan tersebut. Dalam 
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(Hanafi dan Halim, 2005 dalam Oetomo, dkk 2014). Sedangkan 

tujuan laporan ini sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada 

pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut 

angka-angka dalam suatu moneter (Irham Fahmi,2014 dalam Ananda, 

2017). 

 

2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas itu 

sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengetahui faktor-faktor 

profitabilitas dalam suatu perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. 

Sedangkan menurut Raharjaputra, 2009 dalam Purnawati, & Sufiana, 

2014 mengatakan bahwa, Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan dimana hubungannya dengan penjualan, 455 

total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas juga dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 

profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara 

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut (Munawir, 2007 dalam Desliana, 2015) 
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2.2.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2012) dalan Supriyanto, dkk (2016) mengatakan 

bahwa  tujuan penggunaan rasio profitabilitas perusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan yaitu :  

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

f. Untuk mengukur produktivitas dari dana seluruh perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Profitabilitas  

Jenis-jenis profitabilitas dapat diukur antara lain dengan Profit Margin, 

Return on Asset (ROA),Return on Equity (ROE),Earing per Share (EPS),Basic 

Earing Power (BEP) Return On Asset (ROA)  

Return on assets (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk mengukur dan menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset 

yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam mengukur profitabilitas 

pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio Return on Assets (ROA) yang 
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dapat dicapai dari tiap periode. Hal ini dikarenakan yang menjadi bahan penelitian 

yaitu kas dan persediaan termasuk ke dalam unsur aktiva. Rasio Return on Assets 

(ROA) merupakan indikator keberhasilan perusahaan atas pengelolaan kekayaan 

(aset) yang dimilik perusahaan, sehingga dengan meningkatnya Rasio return on 

assets (ROA) mencerminkan kinerja perusahaan baik dalam mengelola kekayaan 

yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba. 

 

2.3 Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan suatu 

perusahaan, dan modal kerja sangat penting dalam menunjang kelancaran 

kegiatan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik 

secara berkesinambungan (Lukman dan Dira, 2009 dalam Purnawati & 

Sufiana, 2014). 

Penggunaan modal kerja akan mengakibatkan perubahan bentuk maupun 

menurunnya jumlah aktiva lancar yang dimiki oleh perusahaan. Penggunaan 

aktiva lancar tidak selalu menyebabkan turunnya atau berubahnya jumlah modal 

kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Munawir (2007) dalam Prakoso, 

dkk, (2014) pada umumnya sumber modal kerja perusahaan dapat berasal dari: 

a. Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang tampak dalam 

laporan perhitungan laba-rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. 

Dengan adanya laba dari operasi perusahaan, apabila tidak diambil, maka 

laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat berharga jangka pendek. Dengan adanya 

penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan unsur 
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modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga menjadi kas. Penjualan aktiva 

tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil 

penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar 

lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva 

ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal 

kerja sebesar hasil penjualan tersebut. 

c. Penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja 

yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru 

atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah 

modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi 

atau bentuk hutang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan 

modal kerjanya. 

Perputaran modal kerja atau working capital turn over merupakan salah 

satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama 

satu periode atau dalam satu periode (Supriyanto, dkk, 2016). Sedangkan 

menurut Riyanto (2008) dalam Fayani, dkk, 2013 Perputaran modal kerja 

merupakan alat untuk mengukur keefektifan pendayagunaan modal kerja untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang 

dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. (Munawir, 2007:80) 

dalam Verawati, dkk (2014 : 6) Formulasi dari perputaran modal kerja adalah 

sebagai berikut : 
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2.4 Perputaran Kas 

Menurut Kieso, et al (2007 dalam Soetama, dkk, (2017) kas adalah aktiva 

yang paling rentan disalahgunakan. Untuk melindungi kas dan menjamin 

keakuratan catatan akuntansi untuk kas, dibutuhkan pengendalian internal yang 

efektif atas kas. Manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk 

transaksi kas: 

a. Pengendalian yang tetap harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak 

ada transaksi yang tidak diotorisasi dicatat oleh pejabat atau karyawan. 

b. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas yang ada 

ditangan dan transaksi kas dengan tepat.  

Menurut Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 2009 

dalam Supriyanto, dkk (2016), laporan arus kas melaporkan arus kas selama 

periode tertentu dan diklarifikasikan menurut aktivitas, operasi, investasi, 

pendanaaan. Laporan arus kas adalah salah satu dari tiga laporan yang disusun 

oleh perusahaan. Tujuan arus kas adalah analisis yang menjelaskan bagaimana kas 

disediakan dan dipakai selama satu periode dan digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan. Laporan dibutuhkan karena : 

a. Kadang ukuran laba menggambarkan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. 

b. Seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu 

dan dapat diperoleh lewat laporan ini. 

c. Dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan 

dimasa mendatang. 
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Perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat 

kas dinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas-

kas sebagai unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya (Menuh, 2008 

dalam Purnawati, & Sufiana, 2014). 

Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas 

dilakukan perusahaan,karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan 

arus kas yang telah ditanamkan didalam modal kerja menjadi kas kembali. Rasio 

ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset yang digunakan 

oleh perusahaan. Dengan menghitung tingkat perputaran kas akan dapat diketahui 

sampai sejauh mana tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam 

mengelola kas untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. 

Yang dimaksud dengan perputaran kas adalah berapa kali kas berputar 

dalam suatu periode tertentu melalui penjualan barang atau jasa. Tingkat 

perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas 

sebagai unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti 

semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan berarti besar kemungkinan 

akan semakin rendah perputarannya. Hal ini akan mencerminkan adanya over 

investment dalam kas, begitu pula sebaliknya (Deni, 2013). Lestari (2017 : 25) 

Perputaran kas dapat digunakan rumus sebagai berikut : 
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2.5 Perputaran Piutang 

Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan 

dimintakan pembayarannya jika sudah sampai pada waktunya. Biasanya tagihan 

ini tidak dibuat dalam satu perjanjian khusus sebagaimana yang diatur oleh 

peraturan hukum yang berlaku, sehingga kurang memberi kemungkinan untuk 

diperjual belikan. Dengan demikian tagihan semacam ini sedikit banyak juga 

kurang (Munandar,2006 dalam Ananda, 2017)  

Definisi piutang menurut Bambang Riyanto (2008) dalam Supriyanto 

dkk (2016) menyatakan bahwa piutang merupakan elemen modal kerja yang juga 

selalu didalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran 

modal kerja. Makin besar jumlah piutang suatu perusahaan, maka semakin besar 

resiko tetapi sejalan dengan itu juga dapat memperbesar profitabilitas. Perputaran 

piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanamkan 

dalam piutang ini berputar dalam satu periode (Kasmir, 2002). 

Rasio perputaran piutang mengukur berapa kali rata-rata piutang dapat 

tertagih selama satu periode. Pengelolaan piutang suatu perusahaan dapat dilihat 

dari tingkat perputaran piutangnya, dimana tingkat perputaran piutang merupakan 

periode terikatnya modal kerja dalam piutang. Piutang sebagai unsur modal kerja 

dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang dan 

kembali ke kas. Makin cepat perputaran makin baik kondisi keuangan perusahaan. 

Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu 

yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Disisi lain, syarat 
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pembayaran kredit juga akan mempengaruhi tingkat perputaran piutang di mana 

tingkat perputaran piutang menggambarkan berapa kali modal yang tertanam 

dalam piutang berputar dalam satu tahun (Deni, 2013). 

Perputaran piutang bertujuan untuk mengetahui berapa kali piutang 

tersebut dapat tertagih ke dalam perusahaan. Nilai dari perputaran piutang 

tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Makin lunak atau makin lama 

syarat pembayaran yang ditetapkan berarti makin lama modal terikat dalam 

piutang. Darsono dan Ashari (2005:61) dalam Verawati, dkk (2014 : 7). 

perputaran piutang (receivable turn over) menurut Subramanyam,(2010 : 251) 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                    
                

                 
 

 

2.6 Perputaran Persediaan 

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat 

tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun 

melalui proses produksi dalam siklus operasi normal perusahaan, dalam hal ini 

termasuk pula barang-barang yang masih berada dalam proses produksi dalam 

atau yang menunggu digunakan. Persediaan merupakan salah satu elemen modal 

kerja yang selalu dalam keadaan berputar.Dalam penentuan besarnya persediaan 

haruslah seimbang dengan kebutuhan, sebab apabila jumlah persediaan terlalu 

besar dibandingkan kebutuhannya maka dapat memperbesar kemungkinan 

terjadinya kerusakan, turunnya kualitas juga menambah biaya guna pemeliharaan 

dan penyimpanan persediaan. Sebaliknya apabila jumlah persediaan terlalu kecil, 
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maka akan menghambat proses produksi sehingga tidak dapat menghasilkan 

barang yang optimal. (Oetomo, dkk, 2014) 

Rasio perputaran persediaan ini menggunakan harga pokok penjualan 

sebagai volume ukuran penjualannya, karena persediaan dilaporkan berdasarkan 

harga perolehan, bukan pasar. Penurunan rasio perputaran sering kali 

mengindikasikan bahwa produk perusahaan tidak kompetitif, mungkin karena 

ketingalan zaman atau teknologi (Subramanyam & Jhon, 2014 ). 

Menurut Munawir (2010) dalam Supriyanto, dkk, (2016) Turn Over 

persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan 

nilai rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan merupakan unsur 

dari aktiva lancar yang merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan 

yang secara terus menerus diperoleh, diubah dan kemudian dijual kepada 

konsumen. Untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan maka 

diperlukan suatu perputaran persediaan yang baik Perputaran persediaan 

menunjukan berapa kali persediaan diganti dalam waktu satu tahun. Dengan 

demikian, tingkat perputaran persediaan yang tinggi mengidentifikasikan bahwa 

tingkat penjualan yang tinggi pada perusahaan. Dengan tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi berarti resiko kerugiaan dan biaya terhadap persediaan 

dapat diminimalkan (Soetama, dkk, 2017). Darsono dan Ashari (2005:82) 

dalam Verawati, dkk (2014 : 8). Rumus yang digunakan untuk mencari rasio 

perputaran prsediaan adalah sebagai berikut : 
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2.7 Pandangan Islam mengenai Profitabilitas 

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang 

telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. hal ini terlihat ketika mereka 

menetapkan dasar-dasar perhitungan lana serta pembagiannya dikalangan mitra 

usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok 

untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria 

yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat 

dalam khasanah islam, yaitu tentang metode – metode akuntansi perhitungan 

zakat. Firman Allah SWT Surat An Nissa’ ayat 29 yang berbunyi : 

                               

                            

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti  Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Danifana 

Maeka 

Fayani, 

Fatmasari 

Sukesti Ayu 

Noviani 

Hanum 

(2013) 

 

 

Pengaruh 

Perputaran Modal 

Kerja Dan 

Perputaran Kas 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Properti Dan 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Pada Bei 

Tahun 2010-2012) 

Profitabilitas 

(Y), 

Perputaran 

Modal Kerja 

(X1), 

Perputaran 

Kas (X2) 

Hasil penelitian secara 

parsial Menunjukkan 

bahwa perputaran 

modal kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

profitabilitas, dan 

perputaran kas 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

profitabilitas, serta 

hasil penelitian secara 

simultan menunjukkan 

bahwa bahwa 

perputaran modal 

kerja, perputaran kas 

berpengaruh terhadap 

variabel profitabilitas 

2. Nina 

Sufiana, dan 

Ni Ketut 

Purnawati 

(2014) 

Pengaruh 

Perputaran Kas, 

Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran 

Persediaan 

Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan Food 

And Beverages 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

(2008-2010) 

Profitabilitas 

(Y), 

Perputaran 

Kas (X1), 

Perputaran 

Piutang (X2), 

Perputaran 

Persediaan 

(X3) 

Hasil penelitian secara 

simultan menunjukkan 

bahwa perputaran kas, 

perputaran piutang dan 

perputaran persediaan 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

profitabilitas. 

Sedangkan secara 

parsial  Perputaran kas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas, 

sementara perputaran 

piutang dan perputaran 

persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas 

3. Sarjito 

Surya, Ruly 

Ruliana, 

Dedi Rossidi 

Pengaruh 

Perputaran Kas 

dan Perputaran 

Persediaan 

Profitabilitas 

(Y), 

Perputaran 

Kas (X1), 

Hasil pengujian 

perputaran kas dan 

perputaran persediaan 

terhadap profitabilitas 
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No Peneliti  Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Soetama 

(2017) 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

perusahaan 

otomotif dan 

komponennya 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2010-

2013, 

Perputaran 

Persediaan 

(X2),  

menyatakan bahwa 

perputaran kas dan 

perputaran persediaan 

secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas, begitu 

juga dengan hasil 

penelitian secara 

parsial masing – 

masing variabel tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas.  

4. Eticha 

Desliana 

(2015) 

Pengaruh 

Perputaran Modal 

Kerja Dan 

Perputaran 

Persediaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Properti Dan Real 

Estate Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009-

2013. 

Profitabilitas 

(Y) 

Perputaran 

Modal Kerja 

(X1), 

Perputaran 

Persediaan 

(X2). 

variabel perputaran 

modal kerja tidak 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, 

dan variabel perputaran 

persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

5. Bangun 

Prakoso 

Zahroh Z.A 

Nila,Firdausi 

Nuzula 

(2014)  

Pengaruh 

Perputaran Modal 

Kerja Dan 

Perputaran 

Piutang Terhadap 

Profitabilitas 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Pembiayaan 

Listing Di Bei 

Periode 2009-

2013) 

Profitabilitas 

(Y), 

Perputaran 

Modal Kerja 

(X1), 

Perputaran 

Piutang (X2) 

perputaran modal kerja 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap 

profitabilitas, Variabel 

perputaran piutang 

memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap 

profitabilitas, dan 

variabel perputaran 

modal kerja dan 

perputaran piutang 

secara simultan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1. Pengaruh Perputaran Modal kerja terhadap Profitabilitas 

Perputaran modal kerja atau working capital turn over merupakan 

salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu. Modal kerja diperlukan oleh 

perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Modal kerja selalu 

dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam perusahaan selama 

perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran 

modal kerja (working capital turnorver period) dimulai saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat di mana kas 

kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin 

cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (Soetama, 

dkk (2014) 

Pengelolaan modal kerja yang efektif dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan, modal kerja dan aktiva perusahaan sangat 

berperan dalam kinerja perusahaan, sehingga dibutuhkan pemikiran yang 

matang dalam memutuskan untuk berinvestasi dalam modal kerja 

perusahaan. 

Perputaran modal kerja merupakan alat untuk mengukur 

keefektifan pendayagunaan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja (Riyanto, 2008 dalam Fayani, 

dkk, 2013) 
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Menurut Bramasto, (2007) dalam Desliana (2015) modal kerja 

mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas. Setiap perusahaan dalam 

operasionalnya membutuhkan modal karena modal berpengaruh terhadap 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, sehingga profitabilitas tinggi sangat 

mendukung operasional perusahaan secara maksimal. Berdasarkan hasil 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso, dkk (2016) menunjukkan bahwa 

Perputaran modal kerja berpengaruh secara signifikam terhadap 

Profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1: Perputaran Modal kerja Berpengaruh Terhadap Profitabilitas 

2.8.2. Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas 

Perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan bersih 

dengan jumlah rata-rata kas. menyatakan bahwa perputaran kas 

menunjukkan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan, sehingga 

dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu 

(Rahma, 2011 dalam Purnawati, dan Sufiana, 2014) 

Menurut Riyanto (2001) dalam Soetama, dkk, (2017) Perputaran 

kas adalah perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata”. 

Perputaran kas menunjukan efisiensi perusahaan karena tingkat perputaran 

kas menggambarkan kecepatan arus kas kembali menjadi kas yang telah 

diinvestasikan. Kas diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru oleh 

perusahaan kedalam berbagai bentuk aktivitas yang dapat menghasilkan 

laba sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan. 
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Perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah kas ratarata. 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 (Kasmir, 

2013 dalam Deni 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fayani, dkk (2016) menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Perputaran Kas berpengaruh Terhadap Provitabilitas 

2.8.3. 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 lain-lain) akan 

berkurang. Dengan demikian, biaya modal besarnya sama dengan besarnya 

biaya modal sendiri. Peningkatan piutang yang diiringi oleh meningkatnya 

piutang tak tertagih perlu mendapat perhatian. Untuk itu sebelum suatu 

perusahaan memutuskan melakukan penjualan kredit, maka terlebih 

dahulu diperhitungkan mengenai jumlah dana yang diinvestasikan dalam 

piutang, syarat penjualan dan pembayaran yang diinginkan, kemungkinan 
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kerugian piutang (piutang tak tertagih) dan biaya-biaya yang akan timbul 

dalam menangani piutang bisa diatasi (Deni, 2013). 

Manajemen piutang perusahaan dituntut untuk dapat mengelola 

piutangnya secara benar dengan menggunakan perhitungan yang tepat 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan perusahaan baik untuk tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang dapat tercapai secara maksimal. Makin 

besarnya jumlah perputaran piutang berarti semakin besar resiko, tetapi 

bersamaan dengan itu juga akan memperbesar profitabilitas (Riyanto, 

2008 dalam Prakoso, dkk, 2014) 

Riyanto (2001) dalam Purnawati, dan Sufiana, (2014) 

menyatakan perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal 

kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya 

menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari 

penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut 

meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Purnawati, dan Sufiana 

(2014) melaporkan bahwa piutang berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Perputaran Piutang Berpengaruh Terhadap Profitabilitas 

2.8.4. Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas 

Pengelolaan persediaan merupakan suatu pekerjaan yang sulit, 

dimana kesalahan dalam menentukan tingkat persediaan dapat berakibat 

fatal. Raharjaputra (2009) dalam Purnawati, dan Sufiana, (2014) 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, 
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kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan, 

begitu pula sebaliknya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah maka 

kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

Warren et al (2005) dalam Soetama, dkk (2017) mengatakan 

bahwa Perputaran persediaan (inventory turnover) adalah suatu alat untuk 

mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan 

jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Perputaran 

persediaan menunjukan berapa kali persediaan diganti dalam waktu satu 

tahun. Dengan demikian, Perputaran persediaan yang tinggi akan 

meningkatkan penjualan yang akan menghasilkan laba sehingga dapat 

menghasilkan profitabilitas perusahaan. 

Hal ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Desliana (2015) yang melaporkan bahwa peputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan 

trersebut diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Profitabilitas 

2.8.5. Pengaruh Perputaran Modal kerja,Perputaran Kas, 

Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap 

Profitabilitas 

Penelitian ini juga melihat pengaruh perputaran modal kerja, 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

simultan atau bersama – sama terhadap profitabilitas. modal kerja 

mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas. Setiap perusahaan dalam 
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operasionalnya membutuhkan modal karena modal berpengaruh terhadap 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, sehingga profitabilitas tinggi sangat 

mendukung operasional perusahaan secara maksimal (Desliana, 2015). 

Perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah kas ratarata. 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 (Kasmir, 

2013 dalam Deni 2013). 

Riyanto (2001) dalam Purnawati, dan Sufiana, (2014) 

menyatakan perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal 

kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya 

menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari 

penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut 

meningkat. 

Purnawati, dan Sufiana, (2014) menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat perputaran persediaan, kemungkinan semakin besar 

perusahaan akan memperoleh keuntungan, begitu pula sebaliknya, jika 

tingkat perputaran persediaannya rendah maka kemungkinan semakin 

kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. Berdasarkan uraian diatas, 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 
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H5 : Terdapat pengaruh secara simultan Perputaran Modal 

kerja,Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan 

terhadap Profitabilitas 

2.10 Kerangka Konseptual 

Gambar II.1 

Kerangka Konseptual 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya 

perusahaan membutuhkan 

dana, dan perusahaan juga 

bertujuan untuk 

memaksimalkan 

keuntungan. Ada beberapa 

faktor yang perlu 

diperhatikan yang dapat 

mempengaruhi perusahaan 

dalam mencapai 

profitabilitas yang baik. 

yaitu : Perputaran Modal 

kerja, Perputaran kas, 

Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan. 

Perputaran 

Modal kerja 

(X1) 

Perputaran 

kas, (X2) 

Perputaran 

Piutang (X3), 

Perputaran 

Persediaan 

(X4) 

Profitabilitas 

(Y)  (Y) 

Apakah pengaruh  

Perputaran Modal 

kerja, Perputaran 

kas, Perputaran 

Piutang, dan 

Perputaran 

Persediaan terhadap 

Profitabilitas, baik 

secara simultan 

maupun parsial. 

Mengetahui 

pengaruh Perputaran 

Modal kerja, 

Perputaran kas, 

Perputaran Piutang, 

dan Perputaran 

Persediaan terhadap 

Profitabilitas baik 

secara simultan 

maupun parsial 

Analisis data: 

Regresi linier 

berganda, Uji asumsi 

klasik, Uji hipotesis 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

Kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan 

data yaitu 

dokumentasi dan 

studi pustaka. 

feedback 
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2.11 Desain Penelitian 

Gambar II.2 

   Desain Penelitian 

 

  

    H1  

     H2 

     

    H3 

      H4  

 

 

     H5  

Keterangan  

    = Uji secara parsial 

    = Uji secara Simultan 

   

Dari desain penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari empat variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 

Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Dan Perputaran 

Persediaan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. 

 

 

Perputaran Modal Kerja 

(X1) 

Perputaran Kas (X2) 

Perputaran Piutang(X3)  

Profitabilitas  

Perputaran Persediaan  

(X4) 


