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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi ini dunia usaha semakin berkembang pesat, dengan

banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang saling bermunculan, menyebabkan

persaingan diantara pelaku bisnis yang semakin kompetitif, sehingga mendorong

perusahaan untuk lebih efisien dan lebih selektif dalam beroperasi agar tujuan

perusahaan dalam mencapai laba yang tinggi dalam jangka panjang bisa terwujud.

Pada dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktifitas untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laba atau profit merupakan salah satu

tujuan utama berdirinya setiap badan usaha. Tanpa diperolehnya laba, perusahaan

tidak dapat memenuhi tujuan lainnya yaitu pertumbuhan terus-menerus (going

concern) dan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) sekarang ini

perkembangan usaha semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dan menimbulkan persaingan yang competitive, khususnya antar perusahaan yang

sejenis. Perusahaan akan melakukan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuannya

memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Secara umum, keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan

aktivitasnya sering kali didasarkan pada tingkat laba yang diperoleh. Akan tetapi,

laba yang besar belum tentu menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut telah

bekerja secara efisien. Tingkat efisiensi baru diketahui dengan cara

membandingkan laba yang didapat dengan kekayaan atau modal yang
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menghasilkan laba tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan

manajemen modal kerja perusahaan yang efektif dan efisien. Jika perusahaan

tersebut dapat meningkatkan laba secara optimal, maka akan terjadi penambahan

modal kerja. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat meningkatkan laba secara

optimal maka terjadi pengurangan modal kerja.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri

Sartono (2008:122). Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk

menilai keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya dan juga

dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai prospek return dari modal yang

akan ditanamkan oleh investor. Sedangkan bagi perusahaan profitabilitas dapat

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal

kerja secara efektif untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan.

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara

lain Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On Invesment

(ROI).

Return On Investment dalam analisa keuangan mempunyai arti yang

sangat penting sebagai salah satu tehnik analisa keuangan yang bersifat

menyeluruh (komprehensif). Analisa Return On Investment ini merupakan teknik

analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur

efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment merupakan

salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva
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seperti persediaan, piutang, dan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasi

perusaahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Penetapan nilai persediaan memang memiliki peran yang sangat penting

dalam proses mempertemukan pendapatan dan biaya dalam satu periode. Dengan

adanya pengelolaan persediaan yang  baik, perusahaan dapat dengan segera

mengubah persediaan yang tersimpan menjadi laba melalui penjualan. Persediaan

yang sudah dijual dan diganti lagi dengan persediaan yang baru dalam satu

periode tertentu disebut dengan perputaran persediaan. Pengelolaan persediaan

merupakan suatu pekerjaan yang sulit, dimana kesalahan dalam menentukan

tingkat persediaan dapat berakibat fatal Raharjaputra (2009:139) 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.

Selain masalah penetapan nilai persediaan, masalah lain yang dihadapi

adalah persaingan dalam memasarkan produk. Untuk mengatasi masalah tersebut

maka perusahaan harus berdaya upaya untuk merebut pasar melalui berbagai

kebijakan untuk meningkatkan penjualan. Penerapan sistem penjualan kredit yang

dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam

meningkatkan volume penjualan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan

penerimaan kas, tetapi menimbulkan apa yang disebut dengan piutang. Piutang

timbul ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Piutang meliputi

semua tagihan dalam bentuk utang kepada perorangan badan usaha atau pihak
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tertagih lainnya. Perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam

piutang, dan meski memiliki risiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan

meningkat. Salah satu cara untuk menilai berhasil atau tidaknya kebijakan

penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan

melihat perputaran piutang Riyanto dalam (Manullang dan Sinaga, 2005:38).

PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah perusahaan industri farmasi

pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817.

Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp &

Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa

awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara

Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971,

bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama

perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Pada tanggal 4 Juli 2001,

PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan

publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut

Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger

dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan

tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan

kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya

dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan

kesehatan masyarakat Indonesia.
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. Tabel berikut menggambarkan bagaimana PT Kimia Farma (Persero) Tbk

dalam mengelola persediaan dan piutang nya diberikan. Berikut adalah ringkasan data

perputaran persediaan, perputaran piutang dan return on investment (ROI) pada PT

Kimia Farma Tbk adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data Perputaran Persediaan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Tahun 2010-2014.

Tahun Harga Pokok
Penjualan

Rata-rata
Persediaan

Perputaran
Persediaan

Rata Rata
Industri

2010 2.279.309 386.653 5,89 4,54
2011 2.443.150 456.068 5,53 4,53
2012 2.559.074 530.417 4,82 4,14
2013 3.055.921 640.909 4,77 3,96
2014 3.135.542 687.406 4,56 3,63

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat perputaran persediaan pada PT Kimia

Farma (Persero) Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2010 harga pokok penjualan

sebesar 2.279.309 dan persediaan 386.653dengan perputaran persediaan sebesar 5,89

kali. Pada tahun 2011 harga pokok penjualan sebesar 2.443.150 dan persediaan

456.068 dengan perputaran persediaan sebesar 5,53 kali mengalami penurunan dari

tahun 2010. Pada tahun 2012 harga pokok penjualan sebesar 2.559.074 dan

persediaan 530.417 dengan perputaran persediaan sebesar 4,82kali. Pada tahun 2013

harga pokok penjualan sebesar 3.055.921 dan persediaan 640.909 dengan perputaran

persediaan sebesar 4,77 kali. Dan pada tahun 2014 harga pokok penjualan sebesar

3.135.542 dan jumlah persediaan sebesar 687.406 dengan perputaran persediaan

sebesar 4,56 kali dalam setahun.



6

Tabel 1.2 : Data Perputaran Piutang pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Tahun 2010-2014.

Tahun Penjualan Rata-rata
Piutang

Perputaran
Piutang

Rata Rata
Indutri

2010 3.183.829 368.617 8,64 7,74
2011 3.481.166 392.229 8,85 7,60
2012 3.734.241 464.466 8,04 6,58
2013 4.348.073 554.220 7,84 5,52
2014 4.521.024 525.093 8,61 6,18

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dari tabel 1.2 diatas perputaran piutang pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk

juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 penjualan sebesar 3.183.829 dan piutang

368.617 dengan perputaran piutang sebesar 8,64 kali. Pada tahun 2011 penjualan

sebesar 3.481.166 dan piutang 392.229 dengan perputaran piutang sebesar 8,85 kali

mengalami penurunan dari tahun 2010. Pada tahun 2012 penjualan sebesar 3.734.241

dan piutang 464.466 dengan perputaran piutang sebesar 8,04 kali. Pada tahun 2013

penjualan sebesar 4.348.073 dan piutang 554.220 dengan perputaran piutang sebesar

7,84 kali. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013 perputaran piutang mengalami

penurunan. Untuk itu pihak manajemen harus lebih efektif lagi dalam mengendalikan

jumlah piutang yang ada dalam meningkatkan jumlah penjualan.

Tabel berikut adalah Return On Invesment (ROI) pada PT Kimia Farma

(Persero) Tbk tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Data Return On Invesment (ROI) pada Perusahaan Kimia Farma
Tbk Tahun 2010-2014.

Tahun Laba Bersih Total Aset Return On
Invesment

Rata Rata
Industri

2010 138.716 1.657.291 8,37% 6,28%
2011 171.763 1.794.399 9,57% 7,24%
2012 205.763 2.076.347 9,91% 6,96%
2013 215.642 2.471.939 8,72% 6,87%
2014 236.531 2.968.184 7,97% 6,53%

Sumber : Hasil Penelitian, 2015
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Return on investment (ROI) pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk

mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 laba bersih yang dihasilkan sebesar

Rp 138.716 dan total asset yang dimiliki sebesar Rp 1.657.291 menghasil kan

ROI sebesar 8,37%. Pada tahun 2011 ROI yang dihasilkan mengalami

peningkatan dengan sebesar 9,57% dengan jumlah laba bersih yang dihasilkan

sebesar Rp 171.763 dengan total asset yang dimiliki sebesar Rp 1.794.399. Pada

tahun 2012 Return On Invesment (ROI) yang dihasilkan sebesar 9,91%

mengalami peningkatan dari tahun 2011 dengan jumlah laba bersih yang

dihasilkan sebesar Rp 205.763 dengan total asset yang dimiliki berjumlah Rp

2.076.347. Penurunan Return On Invesment (ROI) terjadi pada tahun 2013-2014.

Tahun 2013 Return On Invesment (ROI) yang dihasilkan sebesar 8,72% dengan

jumlah laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 215.642 dengan total asset yang

dimiliki sebesar Rp 2.471.939. Tahun 2014 Return On Invesment (ROI) sebesar

7,97% dengan total laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 236.531 dengan total

asset yang dimiliki sebesar Rp 2.968.184.

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas

tersebut maka penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan

mengambil judul “PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN

PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT

KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas

maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas

pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk ?

2. Apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada

PT Kimia Farma (Persero) Tbk ?

3. Apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan dan perputaran piutang

terhadap profitabilitas pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas megenai pentingnya pengelolaan

jumlah persediaan yanag ada untuk meningkatkan penjualan serta bagaiamana

perusahaan mengelola penjualan yang diberikan secara, yang menimbulkan

piutang yang akan mempengaruhi jumlah laba yang diterim, yang menjadi tujuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan

terhadap profitabilitas pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk ?

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap

profitabilitas pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk ?

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan dan

perputaran piutang terhadap profitabilitas pada PT Kimia Farma (Persero)

Tbk ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut  :
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a. Bagi penulis

Untuk mengetahui dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama

perkuliahan dan sebagai pembanding anatara teori perkuliahan dengan fakta

yang terjadi di lapangan, serta menambah pengetahuan di bidang keuangan.

b. Bagi universitas,

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin

melanjutkan penelitian ini lebih lanjut dengan variabel dan metode – metode

yang berbeda guna pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi perusahaan

Dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam memberikan

keputusan dalam menerapkan kinerja keuangan perusahaan yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I  : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta sistema tika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdapat landasan teori yang mendasari penelitian ini

dan juga mengenai pengertian laporan keuangan, analisis laporan

keuangan, rasio keuangan, analisis dupond, kinerja keuangan dan

laporan keuangan menurut islam.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menberikan penjelasan tentang lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, dan teknik

analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, penyajian

struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan dan hasil penelitian

mengenai laporan keuangan, penelitian terhadap kinerja keuangan

perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan

pembahasan yang dilakukan dan mengajukan saran-saran untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.


