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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor ritel merupakan sektor yang diprediksi terus mengalami 

pertumbuhan setiap tahunnya. Indonesia menjadi sasaran bidik bagi peritel lokal 

maupun asing untuk berlomba dan membuka gerai toko ritel di Indonesia. 

Kemajuan sektor ritel sangat menggantungkan pada daya beli konsumen, sehingga 

semakin tinggi tingkat konsumsi dari konsumen dan semakin beragam penawaran 

barang yang ditujukan pada konsumen dari peritel, maka pertumbuhan yang 

ditargetkan setiap tahun pasti tercapai. Namun, pertumbuhan yang sangat 

menjanjikan tersebut menemui banyak rintangan, yakni adanya kebijakan 

pemerintah untuk peritel lokal maupun asing yang berdampak pada penekanan 

biaya operasional perusahaan. Hambatan-hambatan yang membuat peritel cemas 

tersebut yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan 

tarif listrik, harga gas non subsidi serta melemahnya nilai tukar 

rupiah.(Sumber:http://wap.imq21.com/news/read/270526/20141202/164856/Apri

ndo-Pertumbuhan-Industri-Ritel-2014-Hanya-8-.html). 

Kebijakan tersebut berdampak pada tahun berikutnya, pertumbuhan ritel di 

tahun 2014 hanya sebesar 8% dibawah target semula sebesar 10%. Keadaan ini 

membuat peritel pesimis untuk menargetkan pertumbuhan ritel di tahun kedepan 

diatas 10%, namun sikap optimis ditunjukkan oleh peritel bahwa industri ritel 

akan terus tumbuh karena kebutuhan konsumen pastinya terus meningkat 

meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.  
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Dilansir dari situs resmi bank mandiri (www.bankmandiri.co.id/industry-

updates-2014) pertumbuhan omzet ritel modern nasional berada dikisaran 10%. 

Berikut tabel hasil olahan pertumbuhan omzet ritel modern nasional. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Omzet Ritel Modern Nasional 

Sumber : www.bankmandiri.co.id/industry-updates-2014 (data diolah). 

Pertumbuhan industri ritel pada tahun 2012 cukup tinggi yakni sebesar 

12.5%, hal tersebut merupakan pencapaian yang memuaskan bagi peritel 

Indonesia karena adanya penundaan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan 

Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan BBM, sehingga mengurangi atas tekanan 

daya beli konsumen. Kemudian penurunan omzet ritel modern terjadi di tahun 

2013, sesuai prediksi pertumbuhan industri ritel dibawah 10%, dan ditahun 2014 

pertumbuhan omzet ritel naik tipis sebesar 10%. 

Berdasarkan berita-berita tersebut kondisi industri ritel di Indonesia sejak 

sebelum adanya kebijakan pemerintah dan sesudahnya memperlihatkan bahwa 

kebijakan tersebut memang menurunkan tingkat pertumbuhan rata-rata industri 

ritel di Indonesia. Department store, hypermarket, supermarket, minimarket dan 

toko yang menjual satu lini produk dengan banyak pilihan yang digolongkan 

dengan specialty merchandises merupakan In store retailing yang masuk dalam 

klasifikasi bisnis ritel. Jenis toko ritel tersebut merupakan pelaku bisnis dari 

pedagang eceran besar.  

2012 2013 2014 
12.5% 9.6% 10% 
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Melihat keadaan tersebut, kegiatan operasional perusahaan pasti 

membutuhkan aktivitas operasional yang disebut dengan modal kerja. Modal kerja 

yang digunakan perusahaan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk ke 

perusahaan dalam jangka pendek melalui hasil penjualan produk. Hasil modal 

kerja yang diperoleh dari penjualan tersebut digunakan lagi untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan selanjutnya dan modal kerja ini akan terus 

berputar setiap periodenya. Modal kerja yang dikelola perusahaan ritel tentunya 

tidak lepas dari sistem manajemen yang harus diatur secara efisien dan efektif 

agar modal kerja yang dikeluarkan tersebut tidak menjadi kerugian yang 

mengakibatkan penurunan keuntungan. (Margaretha,2011:4) Mengelola modal 

kerja perusahaan adalah aktivitas sehari-hari yang akan menentukan tersedianya 

sumber daya yang mencukupi bagi perusahaan untuk meneruskan operasinya dan 

terhindar dari gangguan yang dapat menimbulkan biaya yang besar bagi 

perusahaan. 

Modal kerja berhubungan dengan tingkat profitabilitas yang kegunaannya 

adalah sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan 

dan investor menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui sehat atau 

tidaknya perusahaan tersebut. Sehingga profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. 

Munawir (2004 : 33) berpendapat bahwa rentabilitas atau profitability 

adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 
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perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan 

demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

Persediaan dan piutang merupakan dua modal penting yang dimiliki 

perusahaan ritel untuk menaikkan profitabilitasnya. Kedua modal tersebut 

berkaitan erat dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan yang 

dilakukan, sehingga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persediaan dan 

piutang terhadap tingkat keuntungan perusahaan, maka bisa dihitung dengan 

perputarannya. Tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan dapat dilihat dari 

laporan keuangannya yang dihitung dengan formula pada rasio keuangan. Rasio 

aktivitas dan rasio profitabilitas merupakan dua rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan ritel di Indonesia. 

Perputaran persediaan dan perputaran piutang merupakan pengukur dari rasio 

aktivitas, Sudana (2009:24) Rasio ini mengukur ekfektifitas dan efisiensi 

perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Melihat dari sudut pandang manajemen keuangan, perputaran persediaan 

dan perputaran piutang merupakan alat ukur dari rasio aktivitas. Rasio tersebut 

merupakan salah satu rasio yang banyak dipakai untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Rasio aktivitas membawa implikasi penting dalam 

pengukuran finansial perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja 

perusahaan adalah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba melalui rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) 
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sebagai alat ukur yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. Rasio ini memberikan informasi 

seberapa efisien suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. ROA 

yang tinggi atau positif menunjukkan perusahaan telah mampu menghasilkan laba 

dengan aktiva yang dimiliki sehingga kinerja keuangan ternilai baik. Sebaliknya 

ROA yang rendah menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba sehingga kinerja 

perusahaan dinilai buruk atau penggunaan aset yang tidak efisien oleh 

manajemen. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan ritel yang terdaftar secara konsisten 

di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) BEI periode 2012-2014. Terdapat enam 

perusahaan ritel yang dijadikan penelitian, keenam perusahaan tersebut adalah 

Ace Hardware Indonesia, Midi Utama Indonesia, Matahari Putra Prima, Mitra 

Adiperkasa, Skybee dan Sona Topas Industry Tourism. Perusahaan-perusahaan ini 

merupakan pelaku industri ritel yang menjadi sasaran bagi konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka 

hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengtahui bagaimana 

perputaran modal kerja yang meliputi perputaran persediaan dan perputaran 

piutang terhadap tingkat profitabilitas, dengan kata lain alat ukurnya adalah 

Return On Asset (ROA), karena persediaan dan piutang merupakan aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan untuk investasi jangka pendek dan ROA bertujuan untuk 

memperlihatkan hasil dalam memperoleh keuntungan melalui aktiva lancar yang 

dimiliki. 
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Tabel 1.2 diatas merupakan hasil pengolahan data dari laporan keuangan 

enam perusahaan ritel yang digunakan di penelitian dan dipublikasikan melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia. Terlihat bahwa perputaran persediaan dari 

Skybee (SKYB) yang tertinggi dibanding perusahaan ritel lain yang masuk dalam 

penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan Skybee merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang telekomunikasi dan perusahaan mengatur distribusi persediaan 

dan mengelola modal kerja untuk investasi di persediaan sangat tinggi sehingga 

diperoleh perputaran persediaan yang tinggi. Setiap perusahaan mempunyai cara 

tersendiri untuk meletakkan modal kerjanya. Piutang merupakan salah satu cara 

dari perusahaan dalam mengelola modal kerja yang dimiliki agar efektif dan 

efisien sehingga tidak ada dana menganggur, seperti Ace Hardware Indonesia 

(ACES) dan Sona Topas Industry Tourism (SONA), kedua perusahaan terlihat 

bermain di piutang. Piutang merupakan penjualan melalui kredit ke konsumen dan 

memberikan piutang kepada entitas lain. Harapan memberikan piutang adalah 

agar perusahaan dapat menerima hasil dari pemberian piutang tersebut di periode 

berikutnya. Perusahaan memang hendaknya melihat kemampuan modal kerjanya 

sendiri, kemana akan di investasikan, sehingga tidak ada modal kerja yang 

menganggur dan semua digunakan secara produktif. Keefektifan dan efisiensi 

sangat diperlukan bagi perusahaan agar selalu memperoleh keuntungan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham 

syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah 

tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI 
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direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal 

bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham 

syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks 

ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang 

digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 

2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 (sumber: idx.co.id). 

Penelitian ini memerlukan perusahaan yang tidak pernah keluar dari daftar 

konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian menggunakan tahun 2012 hingga 2014, karena pada ketiga tahun 

tersebut industri ritel sempat mengalami kondisi up and down karena beberapa 

kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap biaya operasional perusahaan 

ritel. Sehingga dengan melihat peristiwa tersebut profit yang didapatkan 

perusahaan juga berpengaruh menentukan tingkat kesehatan perusahaan ritel pada 

periode 2012-2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan dan perputaran piutang 

secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di ISSI BEI tahun 

2012-2014? 

2. Apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan dan perputaran piutang 

secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan ritel di ISSI BEI tahun 

2012-2014? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh: 

1. Perputaran persediaan dan perputaran piutang secara simultan terhadap 

profitabilitas perusahaan ritel di ISSI BEI 2010-2013. 

2. Perputaran persediaan dan perputaran piutang secara parsial terhadap 

profitabilitas perusahaan ritel di ISSI BEI 2010-2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

antara lain : 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat untuk memperoleh 

informasi dan dijadikan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

variabel mana yang mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai 

informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya 

yang berkaitan dengan pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah yang 

memberikan gambaran pengaruh perputaran persediaan, perputaran 

piutang terhadap profitabilitas perusahaan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori tentang variabel 

yang diteliti yaitu perputaran persediaann, perputaran piutang dan 

profitabilitas. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai identifikasi variabel yang 

digunakan dalam penelitian yaitu perputaran persediaan, perputaran 

piutang. Definisi operasional masing-masing variabel, metode 

penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan memaparkan temuan dalam penelitian dengan 

penggunaan model regresi linier berganda sebagai analisis masalah. 

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah variabel perputaran 

persediaan dan perputaran piutang mempunyai pengaruh secara 

parsial dan simultan terhadap profitabilitas perusahaan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

berisikan atas jawaban perumusan masalah dan pembuktian 

hipotesis 
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Tabel 1.2 
Hasil Penghitungan Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang dan Return On Asset (ROA) 

 

  PERPUTARAN PERSEDIAAN PERPUTARAN PIUTANG ROA 
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

2012 

ACES 1.262 0.022 0.270 2.092 8.173 12.712 21.726 47.205 0.053 0.099 0.144 0.224 
MAPI 0.519 0.521 1.518 1.942 6.064 11.821 16.972 26.767 0.012 0.033 0.052 0.072 
MIDI 2.709 4.669 6.787 6.388 10.742 20.229 32.169 51.216 0.004 0.005 0.021 0.026 
MPPA 1.365 2.567 1.890 3.509 1.435 2.839 14.303 21.218 0.003 0.008 0.016 0.029 
SKYB 3.316 12.330 60.922 85.537 0.487 1.588 2.147 3.118 0.014 0.014 0.011 0.012 
SONA 0.905 1.432 1.986 1.749 14.299 6.437 59.674 74.915 0.056 0.065 0.085 0.098 

2013 

ACES 0.088 0.783 0.132 1.307 4.802 30.198 70.499 66.948 0.043 0.090 0.144 0.203 
MAPI 0.551 0.995 1.394 1.660 5.080 10.070 19.562 23.461 0.010 0.022 0.031 0.042 
MIDI 2.641 4.447 6.329 5.733 10.027 22.184 32.354 57.475 0.001 0.005 0.017 0.032 
MPPA 1.266 2.299 3.406 3.096 5.463 10.747 24.047 28.772 0.009 0.035 0.057 0.068 
SKYB 29.246 97.072 180.696 177.748 0.678 1.324 1.943 3.040 0.005 0.006 0.007 0.015 
SONA 0.734 1.250 1.739 1.464 22.999 50.518 117.687 123.708 0.030 0.051 0.047 0.056 

2014 

ACES 0.004 0.085 0.082 1.185 13.166 48.341 70.740 85.850 0.051 0.094 0.136 0.186 
MAPI 0.476 0.866 1.422 3.958 5.354 12.063 19.163 23.834 0.005 0.012 0.013 0.008 
MIDI 2.068 3.377 5.232 4.852 14.075 23.135 36.901 39.031 0.003 0.006 0.023 0.054 
MPPA 1.135 1.971 3.016 2.876 7.904 17.941 25.240 35.460 0.008 0.035 0.068 0.095 
SKYB 56.449 140.624 123.155 252.075 0.501 1.287 2.287 4.674 0.005 0.047 0.051 0.029 
SONA 0.799 1.469 2.180 0.015 19.339 60.918 88.698 1.619 0.062 0.075 0.095 0.099 

Sumber : Laporan keuangan triwulanan dan tahunan yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (data diolah). 
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