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ABSTRAK 

 

ANGGUN KUSUMANINGRUM, NIM. 1422100796. Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Analisis 

Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aktiva, 

Perputaran Modal Kerja dan Profit Margin Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran piutang, 

perputaran persediaan, perputaran total aktiva, perputaran modal kerja dan profit 

margin terhadap rentabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 85 perusahaan. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji F, uji t, dan 

uji koefisien determinan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran 

persediaan, perputaran total aktiva, dan profit margin berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi. Sedangkan perputaran piutang dan perputaran modal kerja 

tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

 

Kata kunci: Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran 

Modal Kerja, Profit Margin, Rentabilitas Ekonomi. 

  



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha sudah semakin berkembang saat ini. Kemunculan 

berbagai perusahaan baik kecil maupun besar sudah merupakan fenomena yang 

biasa. Fenomena ini mengakibatkan tingkat persaingan antar perusahaan 

menjadi semakin ketat. Persaingan bagi perusahaan dapat berpengaruh positif 

yaitu dorongan untuk selalu meningkatkan mutu produk yang dihasilkan, akan 

tetapi persaingan juga menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, yaitu 

produk mereka akan tergusur dari pasar apabila perusahaan gagal 

meningkatkan mutu dan kualitas produk-produk yang dihasilkan. Selain itu 

penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi juga sangat dibutuhkan 

untuk terus dapat bertahan dalam dunia bisnis saat ini maupun di masa depan. 

Dengan semakin ketatnya persaingan di era globalisasi ini, perusahaan dituntut 

untuk dapat bertahan. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, harus dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan demi kelangsungan usahanya. 

Secara umum setiap perusahaan mempunyai tujuan yang utama yaitu 

memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan 

laba yang besar perusahaan harus mempunyai kinerja profesional dan cukup 

akan kebutuhan modal. Untuk tetap dapat bertahan, perusahaan yang 

berorientasi pada keuntungan harus melakukan efisiensi untuk menekan biaya 

agar dapat mengimbangi keuntungan yang menipis atau mengurangi kerugian. 

Untuk mencapai hal tersebut (keuntungan yang maksimal), setiap perusahaan 
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dituntut mampu memenuhui kebutuhan perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas bisnisnya termasuk memenuhi kebutuhan dananya, sehingga aktivitas 

bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lancar (Kusmayadi, 2008). Salah satu 

perusahaan yang sampai saat ini berhasil mempertahankan kehidupan bisnisnya 

adalah perusahaan bidang manufaktur. Perusahaan manufaktur yang terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. 

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menguraikan akun-akun 

laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 

keputusan yang tepat (Harahap, 2009). Analisis rasio merupakan salah satu 

analisis paling popular dan banyak digunakan karena kesederhanaan yang 

menggunakan operasi aritmatika, namun interprestasinya sangat komplek 

(Sjahrial dan Purba, 2013). 

Rentabilitas pada umumnya diartikan sebagai suatu perbandingan 

antara laba yang diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal. 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antar laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001). 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

total modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dinyatakan 

dalam persentase (Riyanto, 2001). Karena rentabilitas digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka 
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rentabilitas ekonomi sering dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan laba.  

Rasio yang tepat untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya adalah rasio aktivitas. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki 

dalam memperoleh penghasilan melalui penjualan serta menunjukkan 

bagaimana penggunaan sumber daya perusahaan yang tersedia dan telah 

dimanfaatkan secara optimal. Semakin tinggi rasio aktivitas maka akan 

semakin baik pula bagi perusahaan. Rasio aktivitas juga mengukur kinerja 

manajemen dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai target atau sasaran 

yang telah ditentukan (Sjahrial dan Purba, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) dengan judul 

pengaruh perputaran piutang, perputaran persediaan dan profit margin terhadap 

rentabilitas ekonomi menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran persediaan 

dan perputaran piutang berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi sedangkan 

variabel profit margin tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Menurut Meldarianisa (2017) dengan judul pengaruh perputaran persediaan 

terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan dagang yang terdaftar di BEI 

menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi. 

Sepriana (2017) dengan judul pengaruh modal kerja terhadap 

rentabilitas pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2012-2015 
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menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran modal kerja  berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi. Sedangkan menurut Destika (2016) dengan 

judul analisis pengaruh rasio aktivitas terhadap rentabilitas ekonomi pada 

perusahaan food and beverages yang go public di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2014 menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran persediaan, 

perputaran piutang, perputaran total aktiva, perputaran aktiva tetap dan 

perputaran modal kerja berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Alasan peneliti ingin meneliti kembali variabel ini karena dari 

penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, ada hasil 

yang menunjukkan berpengaruh ada hasil yang menunjukkan tidak 

berpengaruh. Selain itu perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan hanya menggunakan periode waktu satu tahun. 

Alasan peneliti meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang memiliki aktivitas produksi yang berkesinambungan dan dibutuhkan 

pengelolaan modal kerja dan aktiva yang baik, sehingga rentabilitas 

ekonominya tinggi, yang pada gilirannya akan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya (Wulandari, 2107). Perkembangan perusahaan 

manufaktur di Indonesia cukup pesat, maka tidak menutup kemungkinan 

perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prospeknya akan 

menguntungkan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Saat ini 

persaingan di perusahaan manufaktur sangat ketat karena banyaknya produk 
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impor yang sangat mudah masuk ke pasar Indonesia serta banyaknya produk 

yang ilegal yang menjadi hambatan bagi perusahaan di industri manufaktur 

untuk menguasai pasar. Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

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

serta sektor industri barang konsumsi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan 

mengambil  judul: “Analisis Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan, Perputaran Total Aktiva, Perputaran Modal Kerja dan Profit 

Margin Terhadap Rentabilitas Ekonomi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi?  

2. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi?  

3. Apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi?  

4. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi?  

5. Apakah profit margin berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi?  
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

2. Untuk menguji apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

3. Untuk menguji apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

4. Untuk menguji apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

5. Untuk menguji apakah profit margin berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh 

manfaat dari penelitian sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Selain itu dapat 

memberikan manfaat ataupun masukan bagi perusahaan sehingga 

memotivasi perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan rentabilitas ekonomi. 
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat bantu bagi 

investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam investasi 

saham pada perusahaan manufaktur. Selain itu juga dapat memberikan 

informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari rasio aktivitas terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk 

menambah wawasan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi yaitu perputaran piutang, perputaran 

persediaan, perputaran total aktiva, perputaran modal kerja, dan profit margin. 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 85 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hal ini 

menandakan bahwa peningkatan rentabilitas ekonomi tidak bisa ditentukan 

berdasarkan perputaran piutang tetapi ada pengukuran lain yang bisa 

digunakan dalam meningkatkan rentabilitas ekonomi. Perputaran piutang 

tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi di duga akibat dari krisis 

global yang menyebabkan meningkatnya piutang dan penjualan yang tetap 

sehingga kebutuhan pun mendesak yang mengakibatkan penjualan 

menurun. Semakin rendah perputaran piutang akibat semakin bertambah 

besarnya jumlah piutang yang disebabkan karena banyaknya piutang yang 

tidak dapat ditagih pada waktunya. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawatiningsih (2012), Yuliati dan 

Mawadah (2012) menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran piutang 

tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

 

40 
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2. Perputaran persediaan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hal ini 

berarti bahwa tinggi rendahnya angka perputaran persediaan akan 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi suatu perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) dan Meldarianisa 

(2017) yang menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi. 

3. Perputaran total aktiva berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hal ini 

berarti bahwa tinggi rendahnya angka perputaran total aktiva akan 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi suatu perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Destika (2016) dan 

Rahmawatiningsih (2012) yang menyatakan bahwa perputaran total aktiva 

berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi. 

4. Perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Hal ini menandakan bahwa modal kerja bukan merupakan salah satu ukuran 

untuk menilai rentabilitas ekonomi perusahaan. Tidak berpengaruhnya 

perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi diduga karena pada 

umumnya perusahaan menggunakan aktiva lancarnya untuk membiayai 

kewajiban lancarnya dibandingkan untuk aktivitas operasi perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramita (2012) 

menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

5. Profit margin berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hali ini berarti 

bahwa tinggi rendahnya angka profit margin akan mempengaruhi tingkat 
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rentabilitas ekonomi perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Destika (2016), Yuliati, dan Mawadah (2012) yang 

menyatakan bahwa profit margin berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan diharapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

perputaran persediaan, perputaran total aktiva dan profit margin, karena 

variabel-variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran persediaan, 

perputaran total aktiva dan profit margin memiliki pengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi, sehingga variabel ini perlu menjadi pertimbangan 

bagi calon investor karena besarnya rentabilitas ekonomis yang diperoleh 

perusahaan menentukan tingkat pengembalian atas aset yang dilakukan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi misalnya rasio likuiditas dan 

rasio solvabilitas. Selain itu peneliti juga dapat menggunakan obyek 

penelitian yang lain misalnya perusahaan dagang, food and baverage, 

otomotif, dan lain-lain. 
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