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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persediaan

2.1.1 Pengertian Persediaan

Menurut Atmaja (2008:405) Persediaan merupakan salah satu komponen

modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan

komponen modal kerja lainnya. Jumlah dan jenis persediaan sangat tergantung

pada besar dan bentuk perusahaan. Dalam beberapa bentuk, persediaan

perusahaan dapat mencapai lebih dari lima puluh persen asset perusahaan,

sehingga dana yang di investasikan dalam persediaan juga sangat besar.

Manajemen persediaan membutuhkan dibentuknya suatu system pengendalian

persediaan. Sistem penegendalian persediaan dapat berbentuk sangat sederhana

menjadi luar biasa kompleks, tergantung pada ukuran perusahaan dan sifat

persediaannya.

Persediaan merupakan elemen yang cukup besar dari aktiva lancar yang

dimiliki pada kebanyakan perusahaan sehingga memerlukan perhatian yang serius

dalam mengembangkan teknik-teknik pengendalian untuk memelihara saldo

persediaan yang cukup dengan biaya yang sekecil-kecilnya.Jenis persediaan yang

dimiliki oleh suatu perusahaan sangat tergantung pada bidang usaha dari masing-

masing perusahaan. Pada perusahaan manufaktur jenis persediaan yang dimiliki

dapat dikelompokkan menjadi persediaan bahan baku, barang dalam proses,

barang jadi, dan suku cadang, sedangkan pada perusahaan dagang persediaannya

berupa berbagai macam barang dagang.
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Persediaan memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur

kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan agar lebih fleksibel, memperkecil

kemungkinan perusahaan gagal memenuhi permintaan pelanggan, atau

terhentinya proses produksi karena tidak ada persediaan bahan baku. Dengan

mengadakan persediaan perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk

memperoleh potongan kuantitas dari pemasok. Pengadaan persediaan juga

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga yang meningkat, serta

sebagai persediaan pengaman untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti.

Adanya persediaan juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi

perusahaan, yaitu perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam

persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang

likuiditas paling rendah. Selain itu ada kemungkinan persediaan mengalami

kerusakan atau keausan sehingga nilainya menjadi turun.

Menurut Sudana (2008:226) manajemen persediaan penting untuk

mendukung kelancaran produksi dan penjualan. Pengawasan atas persediaan pada

umumnya tidak secara langsung berada dibawah manajer keuangan tetapi berada

dibawah manajemen produksi atau manejer perusahaan. Namun demikian,

manajer keuangan masih mempunyai kepentingan terhadap besar kecilnya tingkat

persediaan karena manajer keuangan mempunyai tanggung jawab untuk

mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan

secara keseluruhan. Disamping itu, manajemen persediaan juga mempunyai

pengaruh terhadap siklus perputaran kas.



13

Tujuan dari manajemen persediaan adalah mengadakan persediaan yang

dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Oleh

karena itu, langkah pertama dalam mengembangkan suatu modal persediaan

adalah mengidentifikasi biaya-biaya yang berhubungan dngan pemesanan dan

penyimpanan persediaan.

Menurut Halim (2007:143) tujuan manajemen persediaan adalah sebagai

berikut:

1. Menekan investasi modal dalam persediaan pada suatu tingkat yang

minimal.

2. Mengurangi pemborosan biaya yang timbul dari penyelenggaraan

persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpangan dan pajak, serta

asuransi persediaan.

3. Mengurangi resiko kecurangan/kehilangan dan resiko kerugian akibat

penurunan harga.

4. Mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan.

5. Mengurangi biaya mengadakan opname fisik persediaan.

6. Mengurangi resiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan

bahan-bahan yang diperlukan.

Manajemen inventory (persediaan) adalah kontrol atas segenap aktiva

yang merupakan produk perusahaan, yang diperjualbelikan dalam operasi sehari-

hari. Inventory terdiri dari inventory bahan mentah, inventory dalam proses kerja,

dan inventory barang-barang telah jadi. Pentingnya manajemen inventory bagi

perusahaan tergantung dari besarnya investasi dalam inventory.
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Kegunaan membuat inventory adalah untuk membebaskan operasi

perusahaan artinya membuat masing-masing fungsi bisnis saling bebas satu sama

lain. Sehingga keterlambatan/penutupan disuatu area tidak berakibat lebih jauh

dari pada produksi dan penjualan produk jadi. Karena penghentian produksi

mengakibatkan betambahnya biaya dan kelambatan pengiriman dapat

mengilangkan pelanggan. Maka manajemen dan control inventory merupakan

tugas penting bagi manajer keuangan.

Menurut Manahan (2004:193) model persediaan akan sangat tergantung

pada sifat bahan baku atau barang diantaranya:

a. Bersifat permintaan bebas (independent). Yaitu permintaan yang bebas

dengan pengertian tidak ada keharusan untuk membelinya sebagai

kepentingan proses konversi.

b. Permintaan terikat (dependent). Yaitu disebabkan jika bahan atau barang

tersebut tidak ada maka proses konversi suatu perusahaan tidak akan dapat

berjalan.

Dalam menentukan tingkat persediaan, perusahaan harus mencari suatu

keseimbangan diantara konflik berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:

a. Manajer pemasaran menginginkan persediaan barang jadi dalam jumlah

yang cukup untuk memuaskan pelanggan.

b. Manajer produksi menginginkan suplai bahan baku dalam jumlah besar

untuk menjamin kelancaran proses produksi.
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c. Manajer pembelian berorientasi pada order yang lebih besar dari yang

diminta untuk menghindari kenaikan harga dan ongkos angkut serta

mendapatkan potongan harga.

d. Manajer keuangan menginginkan investasi persediaan dalam jumlah yang

rendah untuk efisiensi pengguna data.

Secara umum hubungan utama besarnya investasi dalam persediaan

dipengaruhi oleh:

a. Jumlah penjualan

b. Waktu dan segi teknis proses produksi

c. Daya tahan factor mudahnya rusak barang

d. Kemudahan pengadaan kembali persediaan

e. Konsekuensi kehabisan persediaan suatu barang

f. Faktor harga beli

2.1.2 Jenis – Jenis Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, dan

tergantung dari jenis perushaannya. Artinya, jenis persediaan untuk perusahaan

manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Khusus

untuk perusahaan dagang biasanya hanya terdiri dari persediaan barang jadi

namun item barangnya relatif banyak dari perusahaan manufaktur. Begitu pula

dengan perusahaan jasa, jenis persediaan yang dimiliki relatif lebih sedikit jika

dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Dalam praktiknya jenis-jenis

persediaan bisa dlihat dari fisik dan fungsinya. Untuk jenis-jenis persediaan

menurut fungsinya, jenis persediaan ada tiga, yaitu Batch Stock/Lot Size
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Inventory, fluctation Stock, dan Anticipation Stock. Sedangkan berdasarkan

fisiknya ada tiga jenis sediaan, khususnya untuk perusahaan manufaktur, yaitu

persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang

jadi.

a. Jenis-jenis persediaan berdasarkan fungsi (Rangkuti, 2004:7) :

1. Batch Stock/Lot SizeStock

Yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat

bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada

jumlah yang dibutuhkan saat ini.

Keuntungannya:

a. Potongan harga pada pembelian

b. Efisiensi produksi

c. Penghematan biaya angkutan

2. Fluctuation Stock

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi

permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan.

3. Anticipation Stock

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan

yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam

satu tahun dan untuk mengahadapi penggunaan, penjualan, atau

permintaan yang meningkat.
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b. Jenis-jenis persediaan berdasarkan fisik

1. Persediaan bahan mentah

Bahan mentah adalah merupakan persediaan yang dibeli oleh

perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya

barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Dalam beberapa hal

dimana perusahaan industri memproduksi barang-barang yang sangat

kompleks, maka persediaan bahan mentah mungkin terdiri dari barang-

barang setengah jadi atau barang jadi yang sudah diproses oleh

perusahaan lain, misalnya perusahaan mobil akan membeli ban atau radio

untuk kelengkapan mobilnya dari perusahaan lain. Semua perusahaan

industri harus mempunyi kelengkapan persediaan bahan (dalam bentuk

apapun) karena hal tersebut mutlak diperlukan dalam produksi yang

dilakukan.

2. Persediaan barang dalam proses

Persediaan barang dalam proses terdiri dari keseluruhan barang-

barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi masih

membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap untuk

dijual (barang jadi). Tingkat penyelesaian barang dalam proses sangat

tergantung pada panjang dan kompleksnya proses produksi yang

dilaksanakan. Misalnya untuk sampai pada barang jadi dibutuhkan

sebanyak 50 macam proses dari bahan-bahan mentah dan barang dalam

proses dimana masing-masing proses membutuhkan waktu dua hari,

maka hal ini berarti barang tesebut berada dalam proses dalam
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waktuyang cukup lama yaitu 100 hari. Demikian pula apabila proses

produksi sangat kompleks sekalipun hanya beberapa macam proses saja

yang dibutuhkan tetapi penyelesaiannyapun akan membutuhkan waktu

yang cukup lama. Dengan demikian dapat dilihat adanya hubungan yang

lansung antara barang yang ada dalam proses dengan panjangnya waktu

yang dibutuhkan untuk memproses barang mentah menjadi barang jadi

yang siap untuk dipasarkan.

3. Pesediaan barang jadi

Persediaan barang jadi adalah merupakan persediaan barang-barang

yang telah selesai diproses oleh perusahaan, tetapi masih belum terjual.

Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan mempunyai persediaan

yang relatif kecil.

2.1.3 Perputaran Persediaan

Menurut Kasmir (2008:180) perputaran persediaan merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan

(inventory) ini berputar dalam satu periode. Dapat diartikan pula bahwa

perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang

sediaan diganti dalam satu tahun.

Menurut Harmono (2009:234) perputaran persediaan merupakan sejauh

mana persediaan dalam satu tahun dapat diperoleh dari harga pokok penjualan

dbagi saldo rata-rata persediaan.
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Syamsuddin (2011:47-48) juga menambahkan untuk menghitung

perputaran persediaan dan menghitung umur rata-rata persediaan adalah :

	 = 	 	 	 		
Dengan umur rata-rata persediaan dimaksudkan berapa hari secara rata-

rata persediaan berada di dalam perusahaan.

2.1.4 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas

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.

Sedangkan Munawir (2006:121) menyatakan bahwa semakin tinggi

tingkat perputaran persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang

disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen,

disamping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap

persediaan tersebut.

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut dijual

dan diganti dalam waktu satu periode. Semakin tinggi tingkat perputaran

persediaan barang, maka semakain tinggi biaya yang dapat ditekan sehingga

semakin besar perolehan laba suatu perusahaan. Sebaliknya, jika semakin lambat
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perputaran persediaan barang, maka semakin kecil pula perolehan labanya

(Kasmir, 2010:205).

Jumingan (2009:129) inventory turnover yang tinggi belum tentu diikuti

tingginya net income, selama profit yang diperoleh telah dikorbankan untuk

mencapai volume penjualan yang lebih besar, untuk meningkatkan inventory

turnover tersebut mungkin harga jual terlalu rendah, atau meningkatnya inventory

turnover itu mungkin diikuti naiknya biaya penjualan dan biaya administrasi

lebih.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Bagi

perusahaan pada umumnya, masalah profitabilitas lebih penting dari pada masalah

laba, karena laba yang besar saja belum menjadi ukuran bahwa perusahaan itu telah

dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan

laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut

atau dengan kata lain menghitung profitabilitas.

2.2 Piutang

2.2.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca

perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian

kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo

30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan

terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual

secara kredit.
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Piutang meliputi semua klaim atau hak untuk menuntut pembayaran

kepada pihak lain, yang pada umumnya akan berakibat adanya penerimaan kas

dimasa yang akan datang, piutang juga merupakan elemen modal kerja yang juga

selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran

modal kerja. Tagihan atau piutang merupakan bagian penerimaan perusahaan

yang sangat penting yang timbul sebagai akibat dari adanya kebijaksanaan

penjualan barang atau jasa dengan kredit, dimana debitur tidak memberikan suatu

jaminan secara resmi.

Piutang dalam neraca timbul karena adanya penjualan barang dagangan

secara kredit. Semakin longgar persyaratan kredit yang diberikan, akan semakin

besar pula jumlah penjualan.  Sebaliknya, semakin ketat persyaratan yang

diberlakukan, maka kemungkinan perlanggan akan beralih kepada pesaing

sehingga penjualan menjadi berkurang. Dengan demikian, investasi dana dalam

bentuk piutang menyangkut timbale balik (trade-off) antara profitabilitas dan

risiko. Investasi dalam piutang ditentukan dengan membandingkan keuntungan

yang diperoleh dari tingkat investasi tertentu dengan biaya yang akan dikeluarkan

oleh karena memiliki investasi terebut. Karena itu, manajemen piutnag termasuk

salah satu faktor yang harus diperhatikan.

Menurut Riyanto (2013:85) piutang merupakan elemen modal kerja yang

juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran

modal kerja. Sementara menurut Sudana (2011:217) mengatakan piutang

merupakan komponen modal kerja yang terkait langsung dengan kegiatan operasi

perusahaan.
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Menurut Syamsuddin (2009:255) piutang merupakan adanya transaksi

penjualan secara kredit oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Ambarwati

(2010:155) piutang adalah sejumlah saldo yang akan diterima dari pelanggan.

Menurut Margaretha (2011:27) piutang merupakan aktiva atau kekayaan yang

timbul sebagai akibat dari dilaksankannya penjualan secara kredit. Menurut

Horngren dan Harrison (2007:434) piutang merupakan klaim penjual atas nilai

transaksi yang terjadi.

Secara umum piutang dapat didefinisikan sebagai tagihan atau aktiva

perusahaan yang timbul akibat terjadinya penjualan barang atau jasa secara kredit

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan pengertian-pengertian piutang

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa piutang sangat penting bagi perusahaan

karena piutang merupakan salah satu investasi dari aktiva lancar, maka piutang

dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat dari satu tahun sehingga aktiva

ini mudah dicairkan menjadi uang kas.

Pada dasarnya ada 4 aspek penting dalam manajemen piutang, yaitu

masalah kebijakan kredit (credit policy) yang meliputi hal-hal berikut menurut

Halim (2007:133):

a. Standar kredit (credit standart), yaitu pedoman yang harus dianut untuk

menentukan apakah seorang pelanggan layak diberi kredit atau tidak.

b. Kebijakan pengumpulan piutang (collection policy), menunjuk kepada

prosedur-prosedur yang harus dianut dalam usaha mempercepat
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pengumpulan piutang agar tidak melewati credit term yang telah

ditetapkan.

c. Penetapan jangka waktu kredit (credit term), menunjuk kepada termin

pembayaran yang disyaratkan kepada pelanggan yang membeli secara

kredit.

d. Potongan tunai (cash discount), biasanya ditentukan dalam 2/10, net 30,

artinya pembeli akan diberikan potongan tunai sebesar 2% jika

pembayarannya dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari sejak terjadinya

transaksi, dan seluruh jumlah utangnya harus dilunasi maksimal 30 hari.

2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Besar – Kecilnya Piutang

Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat

menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah

seperti yang dikemukakan oleh Riyanto (2006:67)

a. volume penjualan kredit

makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan

memperbesr jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya

volume penjualan kredit setiap tahunnya bahwa perusahaan itu harus

menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin

besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya resiko, tetapi bersamaan

dengan itu juga memperbesar profitability.
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b. Syarat pembayaran penjualan kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak.

Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti

bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dari pada

pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk

batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada

pembayaran piutang yang terlambat.

c. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit

Dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau

plafond bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin

tinggi plafond yang ditetapkan bagi masing-masing langganan berarti

makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika

batas maksimal plafond lebih rendah, maka jumlah piutangpun akan lebih

kecil.

d. Kebijaksanaan Dalam Mengumpulkan Piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang

secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara

aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk

membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan

cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan

lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan

menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang

akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.
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e. Kebiasaan Membayar dari Para Langganan

Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discount

akan mengakibatkan piutang lebih kecil, sedangkan langganan membayar

periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih

besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk

menjadi kas.

2.2.3 Perputaran Piutang

Salah satu cara untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit

yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan melihat perputaran

piutang. Perputaran piutang merupakan rasio aktivitas yang mengukur

kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercemin

dalam perputaran modal.

Perputaran piutang ini menunjukkan berapa kali sejumlah modal yang

tertanam dalam piutang yang berasal dari penjualan kredit berputar dalam satu

periode. Dengan kata lain, rasio perputaran piutang bisa diartikan berapa kali

suatu perusahaan dalam setahun mampu mengembalikan atau menerima kembali

kas dari piutangnya.

Hal ini juga dijelaskan pula dengan pendapat Syamsuddin (2009:49)

yaitu” semakin tinggi Account Receivable Turn Over suatu perusahaan semakin

baik pengelolaan piutangnya. Account receivable turn over dapat ditingkatkan

dengan jalan memperketat kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan

memperpendek waktu pembayaran. Tetapi kebijaksanaan penjualan kredit
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kemungkinan besar volume penjualan akan menurun, sehingga hal tersebut

bikannya membawa kebaikan bagi perusahaan bahkan sebaliknya”.

Jumingan (2009:127) mengemukakan bahwa piutang timbul karena

adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan barang dagangan

disamping dilaksanakan dengan tunai juga dilakukan dengan pembayaran

kemudian untuk mempertinggi volume penjualan. Posisi piutang perusahaan dapat

dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang (receivable turnover), dan

rata-rata lamanya waktu pengumpulan piutang yang dapat ditentukan dengan

membagi 365 hari (satu tahun dihitung 365 hari) dengan tingkat perputaran

piutang. Tingkat perputaran piutang sendiri dapat dihitung dengan membagi nilai

penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata atau nilai piutang akhir. Rasio ini

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama periode atau

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

Dengan rumus:

Perputaran piutang =

Perputaran piutang yang semakin tinggi adalah semakin baik karena

berarti modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah.

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama

penagihan piutang selama satu periode atau berpa kali dana yang ditanam dalam

piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa

modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi

ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio maka ada
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over investment dalam piutang. Hal yang jelas adalah rasio perputaran piutang

menunjukkan kualitas dan kesuksesan penagihan piutang.

Menurut Kasmir (2010:247) bahwa perputaran piutang merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selam stu

periode. Atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam

satu periode. Tingkat perputaran piutang tersebut dapat dihitung dengan:	 = 	
Sedangkan menurut Subramayam dan Wild (2010:251) perputaran

piutang dihitung dengan:	 	 = 	 	 ℎ− 	 	 ℎ
2.2.4 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas

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

Menurut Martono dan Harjito (2005:98) perputaran piutang (receivable

turnover) adalah periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut

sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat

dibelikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang

kembali.
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Syamsuddin (2009:49) juga menjelaskan yaitu: “semakin tinggi account

receivable turn over suatu perusahaan semakin baik pengelolaan piutangnya.

Account receivable turn over dapat ditingkatkan dengan jalan memperketat

kebijaksanaan penjualann kredit, misalnya dengan memperpendek waktu

pembayaran. Perputaran piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu

dalam keadaan berputar, artinya piutang akan tertagih pada saat tertentu dan akan

timbul lagi akibat penjualan.

2.3 Pengertian Profitabilitas

Dalam suatu perusahaan umumnya masalah profitabilitas adalah lebih

penting dari pada laba, karena laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa

perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien perusahaan dapat diketahui

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang

menghasilkan laba tersebut. Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilakukan

dengan membandingkan tingkat return on investment (ROI) yang diharapkan

dengan tingkat return yang diminta para investor dalam pasar modal. Jika return

yang diharapkan lebih besar dari pada return yang diminta, maka investasi

tersebut dikatakan sebagai menguntungkan Manahan (2005:39).

Menurut Harahap (2005:304) Profitabilitas menggambarkan kemampuan

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan

seterusnya.
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Sedangkan Menurut Syamsuddin (2006:55) menyatakan “profitabilitas

dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang

berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang”.

Menurut Ismail (2010:72) juga menambahkan bahwa rasio profitabilitas adalah

rasio yang berhubungan dengan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam

menghasilkan laba.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan

dapat diukur dengan rasio. Rasio profitabilitas merupakan salah satu bagian dari

analisis laporan keuangan. Rasio profitabilitas ini juga dikenal dengan rasio

rentabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan

laba yang diperoleh perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Profitabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dengan

seluruh sumber daya yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah

karyawan, dan sebagainya untuk menghasilkan laba atau profit selama periode

tertentu.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari keuntungan modalnya. Rasio

profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam

hubungannya dengan penjual dan ratio yang menunjukkan laba dengan

hubungannya dengan investasi, pasar modal.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas
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a. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi

pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan

dalam satu periode tertentu.

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan

tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal sendiri.

b. Manfaat yang diperoleh adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan

dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan

tahun sekarang.

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri.

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
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2.3.2 Jenis Jenis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan

seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghsilkan laba selama periode

tertentu :

Jenis-jenis profitabilitas menurut Kasmir (2010:192) adalah:

a. Profit Magin (profit margin on sales)

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas

penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio

ini dikenal juga dengan nama profit margin.

Terdapat dua rumusan untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut :

1) Untuk margin laba kotor dengan rumus:	 = 	 	 	
Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok

penjualan.

2) Untuk margin laba bersih dengan rumus :	 	 = 	 	 	 	 	( )
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Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih

perusahaan penjualan.

b. Return on Investment (ROI)

	 	 = 	 	 	 		 	100%
Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur

dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.

c. Return on Equity (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal

sendiri

merupakan rasio untuk mengukur lala bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.

Semakin tinggi rasio ini, semaki baik. Artinya posisi pemilik perusahaan

semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai

berikut: 	 	 	
= 	 	 	 	 	( ) 	100%

d. Rasio laba per lembar saham

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai
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keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan

rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah

dipotong pajak.Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa

adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak

lain untuk pemegang saham prioritas.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

	 	 	 ℎ = 	 ℎ 	ℎ 	 	 	
2.4 Return On Assets (ROA)

Rasio  ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih

berdasarkan tingkat asset tertentu. Menurut Sudana (2008: 22) mengatakan

bahwa ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva

yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA berarti

semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah

aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang besar.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran

tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Laba Bersih Setelah Pajak
Return On Assets = x100%

Total Aktiva
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Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan asset

yang berarti semakin baik. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Analisis ROA bersifat menyeluruh

dan digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan

atau untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana

yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan,

sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

2.5 Kelemahan dan Kelebihan Return On Assets (ROA)

Manurut Riyanto (2013:336) Kelebihan teknik analisis Return On Assets

(ROA) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. ROA mudah dihitung dan dipahami.

2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap

pengaruh keadaan keuangan perusahaan.

3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang

maksimal.

4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang

dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.

5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan

manajemen.

Di samping beberapa kelebihan Return On Assets di atas, ROA juga

mempunyai kelemahan di antaranya:
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1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai ROA

yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.

2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada

tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka

pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka

panjangnya.

2.6 Return On Equity (ROE)

ROE atau sering disebut rentabilitas modal sendiri digunakan untuk

mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak milik modal sendiri

Martono dan Harjito (2005:60)

ROE merupakan rasio laba bersih terhadap akuitas biasa ,  mengukur

tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa (Brigham dan

Houston, 2010:148). Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi

penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. (Kasmir, 2010:115).

Laba Bersih Setelah Pajak
Return On Equity = x100%

Total Modal Sendiri

2.7 Kelemahan dan Kelebihan Return On Equity (ROE)

Dalam bukunya Brigham & Houston (2010: 163) terdapat kelebihan

dalam analisis return on equity (ROE) adalah sebagai berikut :



36

1. ROE merupakan salah satu indikator penting untuk menilai prospek

perusahaan di masa mendatang

2. Dengan mengetahui tingkat ROE, investor dapat menilai prospek

perusahaan di masa mendatang dan juga melihat sejauh mana

pertumbuhan profitabilitas perusahaan

3. Indikator ROE sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana

investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu

memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diharapkan investor.

4. Besarnya ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham.

Kegunaan return on equity dalam menggambarkan tingkat pengembalian

atas modal yang ditanamkan investor memiliki sisi negatif lain, menurut Brigham

& Houston (2010: 163) return on equity memiliki beberapa kekurangan dalam

menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu:

1. Return on equity tidak mempertimbangkan risiko. Setiap investasi dalam

saham pasti memiliki risiko, semakin besar investasi yang ditanamkan

maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh para investor. Hal

ini tidak tergambarkan dalam perhitungan rasio ROE. Leverage keuangan

dapat meningkatkan perkiraan ROE, tetapi dengan pengorbanan risiko

yang lebih tinggi sehingga meningkatkan ROE melalui penggunaan

leverage yang lebih besar mungkin tidak terlalu baik. Terdapat dua alasan

di balik dampak leverage:
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a. Karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang

akan mengurangi kewajiban 13 pajak dan menyisakan laba operasi

yang lebih besar bagi investor perusahaan

b. Jika laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi tingkat

bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan

dapat menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas

utang, dan mendapatkan sisanya bagi pemegang saham sehingga

mendorong tingkat pengembalian atas ekuitas.

2. Return on equity tidak mempertimbangkan jumlah modal yang

diinvestasikan; Tingkat ROE suatu perusahaan belum tentu memberikan

nilai tambah yang besar pula terhadap investor, karena nilai pengembalian

investasi tergantung pada besar modal yang diinvestasikan oleh para

investor.

2.8 Return On Invesment (ROI)

Menurut Munawir (2006:89) analisa 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 yang digunakan untuk operasi perusaahaan untuk

menghasilkan keuntungan.
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Menurut Brealey (2007:68) Analisa Return On Investment merupakan

salah satu teknik yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan  dalam

mengukur efektivitas atas keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment

merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang merupakan alat untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Syamsudin (2009:63) menyatakan Return on Investment (ROI) atau yang

sering disebut juga dengan “return on total asset” adalah merupakan pengukuran

kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan

dengan jumlah keseluruhan aktiva  yang tersedia didalam perusahaan. Semakin

tinggi ratio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan

Lebih lanjut Harahap (2008:335) menyatakan Analisis Du-Pont ini dapat

dijelaskan sebagai berikut bahwa Du-Pont menganggap penting angka Return On

Investment sehingga ia memulai analisisnya dari angka Return On Investment ini.

Return On Investment dihitung dari 2 komponen :Return	On	Investment = Persentasi	Laba	Bersih	x	Aset	Turnover
Persentase laba bersih diambil dari dari laporan laba rugi sedangkan Aset Turover

diambil dari neraca. Disini tampak sekali du-pont ingin menganalisis laporan

keuangan secara integratif (terpadu). Perhitungan komponen tersebut adalah

sebagai berikut :

Persentase laba bersih dihitung dari :

Laba	Setelah	Pajak	Penjualan

Return	On	Investment = Persentasi	Laba	Bersih	x	Aset	Turnover
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Sedangkan laba setelah pajak dihitung dari :

Penguraian pos-pos seperti ini akan dapat lebih memahami sumber dari rasio yang

dihitung. Aset Turnover dihitung sebagai berikut :

Total aset dihitung dari :

Aktiva Lancar terdiri dari :

Penguraian komponen laporan keuangan menjadi komponen kecil sampai pos-pos

individual akan membantu memberikan gambaran lebih lengkap bagi analis.

Menurut Harmono (2009:110) Return On Investment (ROI)

membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. Adapun rumus Return On

Investment adalah sebagai berikut:

Return On Investment merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas

yang merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan aktiva

Penjualan − (Harga	Pokok	Penjualan + Biaya	Operasi + Bunga+ Pajak	Penghasilan)

PenjualanTotal	Aset

Kas + Surat	Berharga + Piutang	Dagang + Persediaan
Total	Aktiva + Aktiva	Tetap

Return	On	Investment = Laba	Bersih	Setelah	PajakTotal	Ktiva 	x	100%
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untuk menghasilkan laba, dengan kata lain mengukur kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Syamsudin,

2009:81).

Return On Investment dapat juga dicari dengan mengalikan antara net

profit margin dengan asset turnover. Dalam hal ini Net profit margin adalah laba

setelah pajak dibagi penjualan dan perputaran aktiva (asset turnover) adalah

penjualan dibagi total aktiva (Husnan dan Pudjiastuti, 2006:78). Atau lebih

jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Besarnya Return On Investment dipengaruhi oleh dua faktor (Munawir,

2006:89) :

a. Turnover dari operating assets

yaitu tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi atau kecepatan

berputarnya asset dalam suatu periode tertentu.

b. Profit margin

yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan

jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang

dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan.

Asset	Turnover = PenjualanTotal	Aktiva x	1kali
Net	Profit	Margin = Laba	setelah	pajakpenjualan 	x	100%

					Return	On	Investment = Net	Profit	Margin	x	Asset	Turnover
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Dalam menghitung tingkat Return On Investment (ROI), maka perlu

diperhatikan bahwa perhitungan tersebut didasarkan atas laba bersih sesudah

pajak dibagi dengan total aktiva perusahaan , baik dengan diinvestasikan didalam

maupun diluar perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena pengukuran Return On

Investment adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan bersih yang diperoleh

dari seluruh modal yang telah diinvestasikan.

Besarnya Return On Investment akan berubah jika ada perubahan Profit

Margin atau Aset Turnover, baik masing-masing atau kedua-duanya. Dengan

demikian maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau kedua-

duanya dalam rangka usaha untuk memperbesar Return On Investment. Usaha

mempertinggi Return On Investment dengan memperbesar profit margin adalah

bersangkutan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi disektor produksi,

penjualan dan administrasi. Usaha mempertinggi Return On Investment dengan

memperbesar Aset Turnover adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai

aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap (Munawir, 2006:89).

Rasio modal sendiri dengan total aktiva menunjukkan pentingnya dari

sumber modal pinjaman (relative importance of borrowed fund), dan margin of

protection atau tingkat keamanan yang dimiliki kreditor. Semakin tinggi rasio ini

berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai

aktiva perusahaan, jika rasio ini sebesar 75% ini berarti 75% aktiva perusahaan

dibiayai oleh modal sendiri dan 25% aktiva perusahaan dibiayai dari pinjaman.

Rasio antara owner’s equity atau modal sendiri dengan total aktiva ini disebut juga

sebagai proprietory ratio atau stockholder’s equity ratio Munawir (2006:82).
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2.9 Keuntungan dan Kelemahan Return On Invesment

Menurut Munawir (2006:91) Kegunaan dari analisa Return On

Investment yaitu :

a. Salah satu kegunaan yang prinsipiil adalah sifatnya yang menyeluruh.

Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik, maka

manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return On Investment dapat

mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan

efisiensi bagian penjualan.

b. Dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal perusahaan dengan

perusahaan yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan ada

dibawah, sama atau diatas rata-ratanya. Dengan demikian dapat diketahui

dimana kelemahan dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut

dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis.

c. Analisa Return On Investment-pun dapat dipakai untuk mengukur efisiensi

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan

mengalokasikan semua biaya-biaya dan modal kedalam bagian-bagian yang

bersangkutan. Arti pentingnya mengukur Rate Of Return pada tingkat bagian

adalah untuk membandingkan efisiensi suatu bagian lain didalam perusahaan

yang bersangkutan.

d. Analisa Return On Investment juga dapat digunakan untuk mengukur

profitabilitas dari masing-masing produk oleh perusahaan. Dengan

menghasilkan “Products Cost System” yang baik, modal dan biaya dapat

dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang
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bersangkutan, sehingga akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing

produk.

e. Return On Investment selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna

untuk keperluan perencanaan. Misalnya Return On Investment dapat

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan

mengadakan ekspansi. Misalnya perusahaan dapat menentukan bahwa Return

On Investment sebesar 30% sebagai target yang harus dicapai oleh

perlengkapan/mesin-mesin baru. Dengan memproyeksikan penjualan dan

biaya, perusahaan akan dapat mengestimasi besarnya Return On Investment

yang akan dapat dicapai dengan ekspansi yang akan dijalankan.

Disamping mempunyai kegunaan analisa Return On Investment juga

mempunyai kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan analisa Return On

Investment menurut Munawir (2006:92) :

a. Salah satu kelemahan yang prinsipil adalah kesukarannya dalam

membandingkan Rate Of Return suatu perusahaan dengan perusahaan lain

yang sejenis, mengingat bahwa terkadang praktek akuntansi yang digunakan

oleh masing-masing perusahaan tersebut berbeda-beda. Perbedaan metode

dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan satu dengan perusahaan

lain, perbandingan tersebut akan dapat memberikan gambaran yang salah.

Ada beberapa metode penilaian inventory (Fifo, Lifo, Average, The lower cost

or market valuation) yang digunakan akan berpengaruh terhadap besarnya

nilai inventory, dan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah

aktiva.
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b. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi

nilai dari uang (daya belinya). Suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang

dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan jika dibeli pada waktu

tidak ada inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investment

turnover dan profit margin.

c. Dengan menggunakan analisa Rate Of Return atau Return On Investment saja

tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua

perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan.

Menurut Munawir (2006:89) analisa 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 yang digunakan untuk operasi perusaahaan untuk

menghasilkan keuntungan.

2.10 Pandangan Islam Mengenai Profitabilitas.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan atau

menghasilkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan seterusnya.

Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang menunjukkan efek

bersih kebijakan dan kegiatan bank dalam satu tahun anggaran. Diantara tujuan



45

berdagang ialah memperoleh laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta.

Didalam islam, laba dapat diperoleh dengan cara perhitungan yang terdapat

didalam khasanah islam, yaitu dengan metode-metode akuntansi perhitungan

zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nissa’ ayat 29

yang berbunyi :

َعْنتَِجاَرةً  تَُكونَ  أَنْ  إِال بِاْلبَاِطلِ  بَْینَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُوا َءاَمُنواال الَِّذینَ  َھا َیآأَیُّ

َرِحیًما(٢٩) بُِكمْ  َكانَ   َ هللاَّ إِنَّ  أَْنفَُسُكمْ  تَْقتُلُوا َوال ِمْنُكمْ  تََراضٍ 

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

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh darimu, sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa’ : 29)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang kita sebagai

umat manusia untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang tidak halal kecuali

perniagaan atau perdagangan yang dilakukan berdasarkan syariah islam, dan

dalam perniagaan atau perdagangan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan

hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama islam.

2.11 Penelitian Terdahulu

Irawan (2010) Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran

Persediaan Terhadap Profitabilitas Piutang dan persediaan meerupakan salah

satu unsur aktiva yang secara kontiyu bias berubah menjadi kas. perputaran

piutang dan perputaran persediaan sangatlah penting dalam meningkatkan
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profitabilitas perusahaan .penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan

metode verifikatif.hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perputaran

piutang dan Perputaran Persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas perusahaan karena f hitung < f tabel (0,264 < 19) dan signifikasi

penelitian > 0,05 (0,264 > 0,05). Sedangkan yang lebih dominan berpengaruh

lebih signifikan terhadap profitabilitas yaitu perputaran persediaan Perputaran

piutang (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,545 yang berarti nilai ini lebih

besar dari 0,05. Selain itu, t hitung diperoleh -722 < t tabel 2.570. sedangkan

Perputaran persediaan (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,588 yang jauh

lebih besar dari dari 0,05, dan t hitung diperoleh -639 < t tabel 2.570. artinya

perputaran persediaan lebih dominan berpengaruh terhadap profitabilitas

dikarnakan nilai t hitung (X2) lebih besar dari pada t hitung (X1) .

Julita (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Perputaran Piutang

Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan

Garmen Dan Tekstil Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara perputaran

piutang dan perputaran persediaan baik secara parsial maupun simultan

terhadap profitabilitas pada perusahaan garmen dan tekstil yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

asosiatif, dimana sampel berjumlah 10 perusahaan garmen dan tekstil. Hasil

penelitian ini adalah bahwa perputaran piutang dan perputaran persediaan

tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap

profitabilitas.
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Sufiana dan Purnawati (2010) Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran

Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas. Penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, perputaran

piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Data sekunder

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan food and

beverages di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Metode analisis yang

digunakan adalah regresi linear berganda, uji F dan uji T. Hasil analisis dari

penelitian ini adalah perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Sedangkan analisis secara

parsial menunjukkan hanya perputaran piutang dan perputaran persediaan

yang berpengaruh terhadap profitabilitas.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang

dilaksanakan oleh Irawan (2010) dan Julita (2012) adalah pada variabel

terikatnya atau dependent (Y) dengan menggunakan return on assets sebagai

rasio profitabilitas sedangkan dalam penelitian ini menggunakan return on

investment sebagai pengukuran profitabilitasnya. Sementara perbedaan dalam

penelitian yang dilaksanakan oleh Sufiana dan Purnawati (2010) adalah

pada variabel bebasnya atau independent (X) dimana dalam penelitian yang

dilaksanakan oleh Sufiana dan Purnawati menggunakan tiga (3) variabel bebas

yaitu perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang, serta

menggunakan return on assets sebagai pengukuran rasio profitabilitas untuk

variabel dependent atau terikat (Y).
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2.12 Variabel Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan variable-variabel penelitian

yang akan diteliti yaitu:

a. Variabel independent (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) X1 = perputaran persediaan.

b) X2 = perputaran piutang.

b. Variabel dependent (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini

adalah :

a) Y = ROI (Return On Invesment)

2.13 Definisi Operasional

Berikut adalah devinisi operasional dari variabel penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel
No Variabel Definisi Skala

Pengukur
Formula

1 Perputaran
Persediaan

(X1)

rasio yang digunakan
untuk mengukur berapa
kali dana yang ditanam
dalam sediaan
(inventory) ini berputar
dalam satu periode.

Rasio 	 	− 	
2 Perputaran

Piutang
(X2)

berapa kali suatu
perusahaan dalam
setahun mampu
mengembalikan atau
menerima kembali kas
dari piutangnya.

Rasio 	− 	
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3 Profitabilitas
(Y)

rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan
menghasilkan laba yang
digambarkan oleh return
on investment (ROI)

Rasio 	 ℎ	 ℎ		 	100%

2.14 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel

dependent yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.1  : Kerangka Pemikiran

Sumber Riyanto (2005:38) dan Raharjaputra (2009:139)

2.15 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. H1 : Diduga Terdapat Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap

Profitabilitas Pada PT Kimia Farma Tbk

H0 : Diduga Tidak Terdapat Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap

Profitabilitas Pada PT Kimia Farma Tbk

2. H2 : Diduga Terdapat Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap

Profitabilitas Pada PT Kimia Farma Tbk

H1Perputaran persediaan (X1)

Perputaran  piutang (X2)

H2 ROI (Y)

H3
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H0 : Diduga Tidak Terdapat Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap

Profitabilitas Pada PT Kimia Farma Tbk

3. H3 : Diduga Terdapat Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran

Piutang Terhadap Profitabilitas Pada PT Kimia Farma Tbk

H0 : Diduga Tidak Terdapat Pengaruh Perputaran Persediaan dan

Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada PT Kimia Farma

Tbk


