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Abstract
The purpose of this study was to analyze the effect of cash turnover, accounts receivable
turnover on profitability. The profitability of manufacturing companies in Indonesia is
influenced by various financial factors that can be measured using financial ratios.
Secondary data used in this study is in the form of financial statements of manufacturing
companies in the food and beverage and textile industry sectors listed on the IDX. The
sampling method used was purpose sampling and obtained 32 companies as samples.
The independent variable in this study is cash turnover and accounts receivable turnover
while the dependent variable is profitability. The analytical method used is multiple
linear regression analysis F test and t test. The results of the analysis of this study are
cash turnover and accounts receivable turnover simultaneously affect profitability. And
partial analysis of the two variables also affect profitability.
Kata kunci: cash turnover, receivables turnover, profitability
PENDAHULUAN
Pembahasan dalam bidang ekonomi, keberadaan perusahaan atau organisasi
bisnis membuat persaingan antara perusahaan semakin ketat. Hal ini yang memicu
perusahaan untuk menerapkan strategi yang jitu dalam setiap aktivitas bisnisnya agar
tujuan perusahaan tercapai. Bagi 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 suatu perusahaan, sehingga mampu berkembang menjadi
perusahaaan yang besar dan tangguh. Modal kerja merupakan suatu investasi yang
digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatann operasionalnya sehari-hari.
Modal kerja 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. Besar kecilnya kas dan
tinggi rendahnya tingkat perputaran kas memperlihatkan efisiensi penggunaan kas pada
perusahaan. Semakin banyak uang kas yang ada di perusahaan berarti semakin banyak
kas yang kurang efektif dan ini bisa berdampak pada profitabilitas. Untuk memperoleh
keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan harus mempertahankan profitabilitas dan
dapat terus berkembang serta memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi
pemiliknya.
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Kas diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari
maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Perputaran kas
menggambarkan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat
dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Makin tinggi tingkat
perputaran kas makin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian,
kas dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak
mengganggu kondisi keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan profit bagi
perusahaan.
Piutang merupakan aktiva yang timbul dikarenakan adanya penjualan kredit.
Perputaran piutang adalah perbandingan antara penjualan kredit dan rata-rata piutang.
Perputaran piutang menunjukkan usaha untuk mengukur seberapa sering piutang
menjadi kas dalam satu periode. Semakin tinggi perputaran piutang semakin cepat
kembalinya kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian, kas tersebut dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga kegiatan
operasional perusahaan berjalan lancar sesuai target yang diinginkan dan dapat
meningkatkan profit bagi perusahaan.Bagi perusahaan masalah profitabilitasmenjadi hal
yang sangat penting. Karena bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai
tolak ukur berhasil atau tidaknya perusahaan yang dipimpinnya. Tinggi rendahnya
perputaran kas memperlihatkan efisiensi penggunaan kas pada perusahaan, begitu pula
tinggi rendahnya perputaran piutang memperlihatkan efektifitas penagihan piutang,
namun untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio
keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan juga menilai kemampuan perusahaan
dalam mencapai ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini juga
ditunjukan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan kredit dengan pendapatan
investasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan dalam rentang waktu tertentu.
Profitabilitas memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan
untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang
dapat diterima.
KAJIAN TEORI
Pengertian Kas
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.33 kas adalah mata uang
kertas maupun logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah. Sedangkan Zaki Baridwan (2004:84) berpendapat bahwa “kas
merupakan alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi”.
Termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat
diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran bank dengan
jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank yang sewaktu-waktu dapat
diambil. Laporan arus kas adalah salah satu dari tiga laporan keuangan yang disusun
oleh perusahaan. Tujuan laporan arus kas adalah analisis yang menjelaskan bagaimana
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kas disediakan dan dipakai selama satu periode dan digunakan untuk menilai kinerja
keuangan perusahaan menurut Sri Muliyani(2013:24).
Perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Pengeluaran
kas untuk suatu perusahaan dapat bersifat terus menerus misalkan pengeluaran kas
untuk pembelian bahan mentah, pembayaran gaji dan lainnya, tetapi disamping itu juga
ada aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinyu misalnya pengeluaran untuk
membayar bunga, devinden, pajak penghasilan atau laba. atau menurut Wild dan
Subramanyam (2010:321) perputaran kas dalam satu periode dapat dihitung dengan
rumus:
Perputaran kas =

atau

Piutang
Definisi piutang menurut Bambang Riyanto (2008:23) menyatakan bahwa
piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara
terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Makin besar jumlah piutang suatu
perusahaan, maka semakin besar resiko tetapi sejalan dengan itu juga dapat
memeperbesar profitabilitas. Sedangkan menurut Soemarso (dalam Nurjanah, 2012:7)
piutang adalah hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain, menurut pembayaran
dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia
berutang. Piutang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka
kegiatan usaha normal perusahaan.
Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas sangat penting bagi perkembangan
perusahaan karena dengan profitabilitas segala aktivitas, operasi dan segala kegiatan
lainnya dapat berjalan secara baik, tingginya tingkat profitabilitas perusahaan dapat
membayar utang jangka pendek dan jangka panjangnya secara tepat waktu (Nuryanto,
dkk, 2014); (Tho’in, 2019). Pada umumnya tujuan perusahan adalah memperoleh laba
yang sebesar-besarnya.Tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus
kembalinya kas yang telah ditanamkan didalam modal perusahaan. Lukman
Syamsuddin (2007:236) mengemukakan bahwa “semakin besar cash turnover, semakin
sedikit jumlah kas yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan, sehingga dengan
demikian Cash turnover harus dimaksimalkan agar dapat memberikan keuntungan bagi
perusahaaan. Kas yang berputar dengan cepat dalam satu peiode akan meningkatkan
tingkat penjualan yang tinggi dan perusahaan akan memperoleh laba yang lebih besar.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nawawi
(2003:64) metode deskriptif adalah metode-metode penelitian yang memusatkan
perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian
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dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki
sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat, sedangkan
desain penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif.
Populasi dalam penelitian kuantitatif diartikan sebagai wilayah generalisasi yang
terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari annual report perusahaan selama tahun
2015-2019 dengan menggunakan metode purposive sampling yang meliputi laporan
auditor independen dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi dan tekstil. Adapun sampel yang digunakan dapat mewakili kondisi
perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji Hipotesis
penelitian menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji parsial atau uji t, uji
simultan (F), uji koefisien determinasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t hitung variabel perputaran kas
sebesar 2,489 lebih besar dibanding t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi sebesar
0.003 lebih kecil dari α=0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perputaran kas
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena
perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Pengeluaran
kas untuk suatu perusahaan dapat bersifat terus menerus misalkan pengeluaran kas
untuk pembelian bahan mentah, pembayaran gaji dan lainnya, tetapi disamping itu
juga ada aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinyu misalnya pengeluaran untuk
membayar bunga, devinden, pajak penghasilan atau laba.
2. Perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel perputaran
piutang sebesar 2,665 lebih besar dibanding ttabel 2,000 dengan nilai signifikansi
sebesar 0.001 lebih kecil dari α=0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel
perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini
dikarenakan piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam
keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Makin
besar jumlah piutang suatu perusahaan, maka semakin besar resiko tetapi sejalan
dengan itu juga dapat memeperbesar profitabilitas.
3. Perputaran kas dan perputaran piutang secara bersama-sama berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh angka koefisien
determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,312. Hal ini berarti bahwa 31,2% variasi
variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel perputaran kas dan perputaran
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piutang sedangkan sisanya yaitu 68,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar
model yang diteliti.
Dengan adanya perputaran kas yang maksimal, kebutuhan akan kas dalam
operasional perusahaan menjadi lebih sedikit. Sisa dari jumlah kas ini dapat
diinvestasikan oleh perusahaan kedalam berbagai bentuk aktivitas yang dapat
memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Dan bertambahnya jumlah penjualan
kredit dari penjualan neto yang dilakukan perusahaan, maka akan menambah pula
jumlah investasi perusahaan dalam bentuk piutang sehingga menambah keuntungan
bagi perusahaan.
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Nina Sufiana dan Ni Ketut Purwati dalam penelitiannya yang berjudul “Studi
Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor
Farmasi yang Terdaftar di BEI), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
secara simultan perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut :
1. Secara parsial untuk perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas (ROA), hal ini menunjukkan bahwa apabila perputaran kas meningkat
maka profitabilitas juga akan meningkat, demikian pula secara parsial perputaran
piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini
menunjukkan bahwa apabila perputaran piutang meningkat maka profitabiltas juga
akan meningkat.
2. Secara simultan variabel perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh positif
dan signifikan terhadap profitabilitas
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