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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, 

perusahaan juga harus dapat meningkatkan keunggulan dalam mencapai 

tujuannya. Perusahaan semakin dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang 

akurat dan relevan dengan waktu yang singkat pada saat persaingan menjadi 

semakin ketat dalam era perdagangan global seperti saat ini. 

Bagi pihak manajemen, selain dituntut untuk dapat mengkoordinasikan 

penggunaan seluruh sumber daya perusahaan yang efisien dan efektif, juga 

dituntut untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat menunjang dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya, tujuan suatu Perusahaan ditinjau dari 

sudut pandang ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan (profit oriented), dan 

kesinambungan kegiatan operasional perusahaan, sehingga mampu berkembang 

menjadi perusahaan yang besar dan tangguh. 

Dalam mempertahankan siklus operasi agar tetap berjalan, setiap 

perusahaan membutuhkan dana yang harus selalu tersedia untuk membiayai 

seluruh kegiatan operasionalnya, seperti pembelian bahan baku, biaya perawatan 

aset perusahaan, gaji karyawan, dan sebagainya. Modal kerja merupakan suatu 

investasi yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya sehari-hari. Modal kerja (working capital) sangat penting, karena 

digunakan sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan operasional perusahaan 

yang selalu berputar dalam periode tertentu, dimana investasi yang digunakan 

tersebut diharapkan akan kembali dalam waktu kurang dari satu tahun dan dapat 

menghasilkan laba secara maksimal.  

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perputaran kas dan perputaran 

piutang, karena kedua komponen tersebut merupakan komponen utama dalam 

perputaran modal kerja bagi perusahaan. Seperti pada perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pergudangan, custom clearance, dan transportasi, salah satunya PT. 

Fajar Cargo Logistic. 
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PT. Fajar Cargo Logistic dituntut untuk mengatur perputaran kas dan 

perputaran piutang se-efesien mungkin agar operasional perusahaan sehari-hari 

dapat tetap berjalan dengan lancar. Disisi lain, PT Fajar Cargo Logistic juga 

dituntut agar tetap menjaga kualitas jasanya tetap baik untuk pelanggan. 

Kas diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi perusahaan 

sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. 

Perputaran kas adalah perbandingan antara penjualan dengan rata-rata kas. 

Perputaran kas menggambarkan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan 

sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. 

“semakin besar cash turnover” semakin sedikit jumlah kas yang dibutuhkan 

dalam operasi perusahaan, sehingga dengan demikian cash turnover haruslah 

dimaksimalkan agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Piutang merupakan aktiva yang timbul dikarenakan adanya penjualan secara 

kredit. Perputaran piutang adalah perbandingan antara penjualan dan rata-rata 

piutang. Perputaran piutang menujukkan usaha untuk mengukur seberapa sering 

piutang menjadi kas dalam satu periode tertentu. “Semakin besarnya jumlah 

piutang berarti semakin besar pula profitabily nya, namun bersamaan dengan itu 

juga memperbesar resiko yang mungkin akan terjadi atas likuditasnya” 

Perputaran piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan. Apabila perputaran piutang dikelola secara efisien dan 

efektif oleh perusahaan, tentu saja akan menghasilkan laba atau tingkat 

profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan.  

Kedua komponen tersebut, yaitu perputaran kas dan perputaran piutang 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal. 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. 

Pencapaian tingkat profitabilitas menekankan kepada penggunaan elemen 

perputaran kas dan perputaran piutang seefisien mungkin. Semakin baik efisiensi 
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kedua elemen tersebut berarti profitabilitas yang akan diterima akan tinggi dan 

begitu pula sebaliknya. 

Kasmir (2008:196) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Rasio-rasio yang dapat 

digunakan untuk menilai profitabilitas antara lain yaitu net profit margin, gross 

profit margin, operaratng profit margin, Return On Asset (ROA), dan Return On 

Equity (ROE). Namun, ratio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return 

On Asset (ROA). 

Return On Asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan. 

Berdasaran hal tersebut, dengan penelitian lebih jauh mengenai penerapan 

sistem informasi piutang dan penerimaan kas maka skripsi ini berjudul : 

“Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Fajar Cargo Logistic Tahun 2013-2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas perusahaan pada 

PT. Fajar Cargo Logistic tahun 2013-2016? 

2. Bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan 

pada PT. Fajar Cargo Logistic tahun 2013-2016? 

3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama perputaran kas dan perputaran 

piutang terhadap profitabilitas pada PT. Fajar Cargo Logistic tahun 2013-

2016 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak di capai 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perputaran kas terhadap 

profitabilitas pada PT. Fajar Cargo Logistic tahun 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perputaran piutang terhadap 

profitabilitas pada PT. Fajar Cargo Logistic tahun 2013-2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh secara bersama-sama 

perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada PT. Fajar 

Cargo Logistic tahun 2013-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan manfaat 

yang diharapkan dari hasil yang hendak di capai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan tambahan 

mengenai teori dan praktek yang sesungguhnya pada perputaran piutang 

terhadap penerimaan kas. 

2. Bagi Perusahaan 

Memeberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan 

dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kas dan 

piutangnya sehingga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 

3. Bagi lingkungan 

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

serta menjadi referensi atau bahan masukan pada penelitian yang akan 

datang. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Piutang usaha memiliki cakupan yang sangat luas, karena piutang 

merupakan bagian dari suatu siklus dari setiap transkasi. Agar masalah yang 

dibahas tidak terlalu luas maka dalam hal ini dibatasi hanya pada pengaruh 
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terhadap perputaran kas dan perputaran piutang pada laporan keuangan PT. Fajar 

Cargo Logistic tahun 2013-2016. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk  memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan secara 

masing-masing Bab dengan sistematia sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis mengemukakan tinjauan pustaka dengan 

menghimpun teori dan konsep dari berbagai literatur yang 

menunjang dan kontra dengan hipotesis yang diambil.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari desain 

penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan 

sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang 

digunakan.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang profil obyek 

penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil 

analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan 

dalam pokok permasalahan.  

BAB V PENUTUP 
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Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran dari 

hasil penelitian yang didapat.  
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