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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri semen di Indonesia terus meningkat. Industri semen 

merupakan salah satu sektor terpenting yang menunjang pembangunan suatu 

negara. Tinggi nya dan rendah nya konsumsi semen menunjukkan tingkat 

pembangunan infrastruktur di suatu negara. Semen merupakan komponen penting 

dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan tol, pelabuhan, bandara, 

jembatan dan berbagai infrastruktur lain nya. Indonesia merupakan negara 

berkembang, dimana pembangunan infrastruktur semakin meningkat dari tahun ke 

tahun dan seiring dengan itu kebutuhan semen akan terus meningkat 

(www.kompasiana.com).  
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Gambar 1.1 Konsumsi semen di Indonesia 
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (www.asi.or.id) 
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 Terlihat dari Gambar 1.1 bahwa konsumsi semen di Indonesia meningkat 

dari tahun 2010 hingga 2017. 2010 41.000.000 ton, 2011 48.000.000 ton, 2012 

56.000.000 ton, 2013 58.000.000 ton, 2014 60.000.000 ton, 2015 62.000.000 ton, 

2016 62.000.000 ton dan 2017 66.000.000 ton. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa 

produksi dan penjualan semen meningkat di Indonesia. Banyak perusahaan mendapat 

untung. Keberhasilan suatu perusahaan dapat di lihat dari besar nya untung atau rugi. 

Perusahaan menentukan besar nya laba melebihi target yang harus dicapai agar dapat 

memperoleh laba setiap periode. Keuntungan atau keuntungan adalah kunci untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan.  

Salah satu ukuran untuk memperkirakan keuntungan adalah penjualan dan 

biaya yang di harapkan sebanding dengan keuntungan yang diterima. Keuntungan 

adalah peningkatan ekuitas entitas, tidak termasuk yang timbul dari transaksi atau 

transaksi insidental dan dari semua transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

bisnis, atau dari pendapatan atau investasi pemilik. 

Perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mencapai laba yang 

optimal. Perusahaan dapat melihat baik buruk nya kinerja suatu perusahaan dengan 

melihat tingkat profitabilitas nya. Apabila perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitas nya maka dapat dikatakan dapat mengelola sumber daya nya secara 

efektif dan efisien guna mencapai laba yang tinggi. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan melalui segala kemampuan dan sumber daya nya, baik yang berasal 

dari aktivitas penjualan, penggunaan aset atau penggunaan modal. Profitabilitas 

merupakan keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dari kegiatan operasional 

nya dan tidak lepas dari kebijakan yang dimiliki oleh pengelola (Hery, 2017). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam 

hubungan nya dengan penjualan, total aset dan ekuitas (Sartono, 2001). 
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Dalam penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai 

pengukur profitabilitas perusahaan, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut 

berhasil memperoleh laba, seberapa besar profitabilitas atau laba yang dimiliki 

perusahaan. Return on Asset (ROA) sangat penting bagi perusahaan karena dengan 

mengetahui Return on Asset (ROA) dapat mengevaluasi apakah perusahaan 

menggunakan aset nya untuk memperoleh laba dalam kegiatan operasional (Hery, 

2017). 

Analisis Return on Asset juga dapat di gunakan untuk mengukur efisiensi 

dari tindakan yang diambil oleh departemen / bagian, yaitu mengalokasikan semua 

biaya dan modal ke departemen terkait. Penting nya mengukur tingkat 

pengembalian pada tingkat satuan adalah untuk dapat membandingkan 

produktivitas suatu barang dengan departemen lain di perusahaan (Munawir 2007). 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi aset terhadap perolehan laba bersih. Rasio ini di gunakan untuk 

mengukur berapa banyak laba bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi Return on Asset (ROA) suatu 

perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat laba yang di hasilkan oleh perusahaan 

dan semakin baik pula posisi perusahaan dalam hal pemanfaatan aset. Sebalik nya 

jika Return on Asset (ROA) rendah maka perusahaan akan memiliki kinerja yang 

buruk atau penggunaan aset yang tidak efisien. Sangat penting bagi perusahaan 

untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam 

mengelola seluruh aset perusahaan dan menghasilkan keuntungan.  
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Berdasarkan observasi awal yang di lakukan dengan melihat data Return on 

Assets (ROA) 2015-2019 perusahaan semen yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia, di dapatkan kasus sebagai berikut.: 

 

 

Tabel 1.1 Tabulasi Perhitungan Return On Assets Pada Perusahaan Semen Yang Ter dapat 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, nilai rata-rata pembangunan Return on Asset 

Perusahaan dari 6 perusahaan adalah 4,8%. Ada 4 perusahaan dengan 

perkembangan ROA di atas rata-rata; Perusahaan Wijaya Karya Beton 5%, PT 

Waskita Beton Precast Tbk 6,3%, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 9,2% dan 

Semen Indonesia Tbk 7,1%. Ada 2 perusahaan yang perkembangan Return On 

Assets nya di bawah rata-rata yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebesar -1,2% 

dan PT Semen Batu Raja sebesar 2,4%. 

 

Return On Assets (%) 

Perusahaan Tahun Rerata 

2015 2016 2017 2018 2019 

WTON 3,6% 6% 4,8% 5,5% 4,9% 5% 

SMCB 1% -1,4% -3.9% 2,6% -4,4% -1,2% 

WSBP 7,7% 4,6% 6,7% 7,2% 5% 6,3% 

INTP 15,8% 12,8% 6,4% 4,1% 6,6% 9,2% 

SMBR 1,1% 5,9% 2,9% 1,4% 0,5% 2,4% 

SMGR 11,9% 10,3% 4,2% 6% 3% 7,1% 

Rerata 6,8% 6% 3,5% 4,5% 2,6% 4,8% 
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Di lihat dari rata-rata Return on Assets nilai tertinggi pada tahun 2015 

sebesar 6,8% dan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 2,6%. Semakin tinggi 

Return on Assets maka semakin efisien penggunaan aset perusahaan, atau dengan 

kata lain jumlah aset yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak 

dan sebalik nya. Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa langkah-langkah yang 

diambil oleh perusahaan memberikan arahan kepada investor tentang bagaimana 

manajemen memandang ekspektasi perusahaan. Wijaya Karya Beton, PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk dan Semen Indonesia Tbk, perhatikan 

kemungkinan informasi mengenai apa yang di lakukan oleh manajemen perusahaan 

untuk memenuhi permintaan investor. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Return on Asset (ROA) antara lain rasio 

likuiditas, rasio manajemen aset, dan rasio manajemen utang. Rasio manajemen 

merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam 

mengelola aset nya seperti rasio perputaran kas, perputaran persediaan dan 

perputaran piutang. Namun faktor yang mempengaruhi Return on Asset (ROA) 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah perputaran kas dan perputaran piutang. 

 

Perputaran kas adalah rasio antara penjualan dan jumlah rata-rata kas. 

Perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang di lakukan oleh 

perusahaan karena perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas dan 

pengembalian kas yang diinvestasikan dalam modal kerja (Riyanto, 2009). 

Perputaran kas mengukur kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan 

sehingga dapat diketahui berapa kali pengembalian kas dalam suatu periode 

tertentu. Perputaran kas juga mengukur tingkat efisiensi penggunaan kas melalui 

tingkat efisiensi penggunaan kas melalui penjualan yang di lakukan oleh 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas maka semakin cepat 

pengembalian kas ke perusahaan dan sebalik nya (Subramanyam, 2013). 

Menghitung perputaran kas sangat penting bagi perusahaan karena perputaran kas 

berguna untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola dana kas 

untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan. 
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Perputaran piutang menunjukkan berapa kali perusahaan mengumpulkan 

piutang nya dalam suatu periode atau kemampuan dana yang tertanam dalam 

pengembalian piutang dalam suatu periode tertentu (Kaşmir, 2008). Juga, 

perputaran piutang adalah tingkat yang di gunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang tertanam dalam piutang akan kembali dalam suatu periode atau berapa 

lama pengumpulan rata-rata (dalam hari) dari piutang tersebut akan memakan 

waktu. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat piutang dagang dikumpulkan dalam 

bentuk tunai. Semakin tinggi rasio perputaran piutang, semakin kecil dana yang 

tertanam pada piutang tersebut, semakin baik bagi perusahaan ini (Hery, 2017). 

Menghitung perputaran piutang sangat penting untuk diketahui suatu perusahaan 

karena semakin tinggi perputaran piutang maka semakin banyak pula piutang yang 

dapat ditagih oleh perusahaan. Dengan demikian, akan mengurangi keberadaan 

non-collectible account dan memperlancar arus kas. 

 

Berbagai penelitian yang meneliti pengaruh perputaran kas dan perputaran 

piutang terhadap Return on Asset (ROA), seperti penelitian Rio Widiasmoro 

berdasarkan hasil pengujian yang di lakukan nya dalam penelitian nya pada tahun 

2017, dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil uji t variabel penelitian ini 

menunjukkan. Perputaran kas berpengaruh relevan terhadap profitabilitas (ROA), 

variabel perputaran piutang berpengaruh relevan terhadap profitabilitas (ROA), 

perputaran persedian berpengaruh relevan terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh relevan terhadap profitabilitas 

(ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran kas dan perputaran 

piutang berpengaruh relevan terhadap Return on Asset (ROA). Dari hasil analisis 

tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa model yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah model yang sesuai. (Rio Widiasmoro, 2017) 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Elvi Bethari Sarigih pada tahun 2018 

dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan terhadap Return On Assets (ROA) pada perusahaan sector 

industry dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang menunjukan 

bahwa, secara parsial perputaran kas berpengaruh negatif dengan nilai profabilitas 

0.001 terhadap Return On Assets (ROA). Ini berarti bahwa peningkatan perputaran 

kas tidak diikuti dengan peningkatan Return On Assets (ROA) pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Secara parsial 

perputaran persediaan berpengaruh positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,398 dan berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,002 terhadap Return 

On Assets (ROA). Ini berarti bahwa peningkatan perputaran persediaan diikuti 

dengan peningkatan Return On Assets (ROA) pada perusahaan industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Secara parsial perputaran piutang 

berpengaruh positif. Ini berarti bahwa peningkatan piutang diikuti dengan 

peningkatan ROA. Secara simultan perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,000 

terhadap Return On Assets (ROA). Ini berarti bahwa perputaran kas,perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset pada perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. (Elvi Bethari Saragih dan Joana L. Saragih 2018) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Selviani dan Rahmayani Octarena 

pada tahun 2020 dengan judul pengaruh cash turnover dan receivable turnover 

terhadap Return On Assets (ROA) pada PT Perkebunan Nusantara VIII menyatkan 

bahwa, secara parsial tidak dapat pengaruh cash turnover terhadap Return On 

Assets (ROA) pada PT Perkebunan Nusantara VIII. Cash turnover tidak 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) disebabkan oleh perolehan kas dari 

laba digunakan untuk menutupi kerugian dari piutang tak tertagih. Sehingga 

menyebabkan perputaran kas tidak menghasilkan laba dalam waktu yang cepat atau 

memperoleh laba yang rendah. Secara parsial tidak terdapat pengaruh receivable 

turnover terhadap Return On Assets (ROA) pada PT Perkebunan Nusantara VIII. 

Receivable turnover tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) 
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disebabkan oleh tidak adanya penerimaan dari piutang karena lamanya penagihan 

piutang. Sehingga menyebabkan perolehan laba yang rendah. Secara simultan tidak 

terdapat pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap Return On Assets 

(ROA) pada PT Perkebunan Nusantara VIII. Selviani dan Rahmayani Octarena, 20 

 

Beberapa penelitian yang dijelaskan sebelum nya menunjukkan bahwa hasil 

nya tidak konsisten. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka 

peneliti berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perputaran 

Kas dan Perputaran Piutang terhadap Return On Assets (Studi kasus: Perusahaan 

Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019). 
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1.2 Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang fonema di atas, maka permasalahan tersebut 

dapat diidentifikasikan sebagai Return on Assets (ROA) perusahaan semen yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia yang tidak selalu meningkat dan tidak sejalan 

dengan konsumsi semen Indonesia yang terus meningkat. Terlihat bahwa nilai rata-

rata perkembangan Return on Assets perusahaan sebesar 4,8% dari enam 

perusahaan. Ada empat perusahaan dengan perkembangan ROA di atas rata-rata; 

Perusahaan Wijaya Karya Beton 5%, PT Waskita Beton Precast Tbk 6,3%, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 9,2% dan Semen Indonesia Tbk 7,1%. Ada dua 

perusahaan yang perkembangan Return On Assets nya di bawah rata-rata yaitu PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk sebesar -1,2% dan PT Semen Batu Raja sebesar 2,4%. 

Hal ini menunjukan semakin rendah Return On Assets (ROA) maka kinerja 

manajemen kurang efisien dalam penggunaan asset. 

 

1.2.2 Batasan Masalah  

Penelitian di lakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perputaran kas 

dan perputaran piutang terhadap Return on Assets (ROA) pada Perusahaan Semen 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

1.2.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas Return On 

Assets (ROA) pada Perusahaan Semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas Return On 

Assets (ROA) pada Perusahaan Semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh simultan 

terhadap profitabilitas Return On Assets (ROA) pada Perusahaan Semen 

yang ter daftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Perusahaan Semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019.  

2.  Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Perusahaan Semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019.   

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang 

terhadap Return On Assets (ROA) pada Perusahaan Semen yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat melakukan penelitian ini: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memperluas pandangan peneliti, khusus nya perputaran kas pada 

ROA dan perputaran piutang pada ROA di Perusahaan Semen yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia. 

 

2. Untuk akademisi 

Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

perekonomian khusus nya dalam pengelolaan keuangan dan dapat di 

gunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjut nya. 

 

3. Untuk Pihak Lain 

Hal ini Di harapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi para 

pelaku pengelola keuangan dalam melakukan penelitian kedepan nya, 

khusus nya mengenai perputaran kas, perputaran piutang dan Return on 

Assets (ROA). 

 


