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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya setiap perusahaan yang didirikan bertujuan 

mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sehingga dapat diharapkan 

bahwa kelangsungan hidupnya dapat terjamin. Untuk itu perusahaan tidak 

terlepas dari berbagai macam masalah yang mana masalah ini pasti akan 

menghambat jalannya  operasi perusahaan. Apalagi di dalam usaha  yang 

semakin  meluas dewasa ini  mengakibatkan timbulnya banyak  persaingan 

yang cukup ketat  bagi pihak produsen, khususnya  bagi  perusahaan-

perusahaan yang sejenis, manajer pelaksana  dan pengendali jalannya aktivitas 

perusahaan  dituntut  untuk mengatasi  masalah sehingga perusahaan  perlu 

memikirkan  tentang pengaruh perubahan  kas, piutang dan persediaan 

terhadap  rentabilitas  ekonomi. 

Dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana sering terdapat  

perbedaan tentang pengertian dana. Pengertian yang pertama, dana sama 

dengan modal kerja, baik modal kerja bruto maupun modal kerja netto, 

sehingga dengan demikian laporan sumber dana dan penggunaan dana 

termasuk perubahan unsur-unsur modal kerja dalam periode waktu yang 

bersangkutan. Pengertian kedua diartikan sama dengan kas, dengan demikian 

laporan sumber dana dan penggunaan dana yang menggambarkan suatu 

ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. 

Bahkan ada yang mengartikan bahwa dana adalah seluruh aktiva yang dimiliki 
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perusahaan. Dalam praktek konsep ini diikuti dalam melaporkan sumber dan 

penggunaan dana sebagai modal kerja. 

Pada umumnya perusahaan akan membutuhkan modal yang cukup 

besar untuk berinvestasi atau menjalankan kegiatan usaha, yang semua 

membutuhkan dana. Seperti masalah kas, piutang dan persediaan yang 

merupakan unsur modal kerja dimana merupakan masalah yang sangat penting 

bagi perusahaan dalam hal meningkatkan rentabilitas ekonomi. Laporan 

perubahan modal akan ditunjukkan perubahan-perubahan elemen modal modal 

kerja yaitu kas, piutang dan persediaan serta akan diketahui sebab-sebab 

terjadinya perubahan modal kerja. Adanya kas, piutang dan persediaan yang 

kecil akan mengganggu dan menghambat kelancaran perusahaan serta 

pengembangan perusahaan, kekurangan kas dan penyediaan barang. Akibatnya 

perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas yang penuh dan keuntungan 

akan menjadi minimal atau kurang maksimal. Berdasarkan uraian tersebut 

maka penulis mengajukan judul “ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN 

KAS, PIUTANG DAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS 

EKONOMI PADA PERUSAHAAN HANDUK LUMINTU DI KLATEN. “ 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Untuk menjadikan masalah menjadi jelas dan terarah terhadap sasaran 

yang ingin dicapai serta mempermudah pelaksanaan dalam penelitian ini, maka 

penulis perlu membatasi obyek penelitian ini. Maka penulis hanya akan 

membahas tentang analisis terhadap perubahan kas, piutang dan persediaan 

terhadap rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Handuk Lumintu di Klaten. 
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C.  Perumusan masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh perubahan kas terhadap rentabilitas ekonomi pada       

Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007 ? 

2.  Apakah ada pengaruh perubahan piutang terhadap rentabilitas ekonomi 

pada  Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007 ? 

3. Apakah ada pengaruh perubahan persediaan terhadap rentabilitas ekonomi 

pada  Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007 ? 

 

D. Tujuan penelitian 

  Dari hasil penelitian penulis  mempunyai tujuan  : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan kas terhadap rentabilitas ekonomi 

pada Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan piutang terhadap rentabilitas 

ekonomi pada   Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan persediaan terhadap rentabilitas 

ekonomi pada  Perusahaan Handuk Lumintu pada tahun 1999-2007. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Penulis  mengharapkan  adanya  penelitian ini dapat memberikan 

manfaat. Adapun  manfaat dari penelitian ini adalah :  
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1. Bagi  Penulis 

Untuk    menambah     pengalaman     dalam    penelitian   sehingga  dapat 

mengambil manfaat dan dapat menerapkan  yang didapat dari bangku 

kuliah dengan praktek dan kenyataan. 

2. Bagi  Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan  sumbangan pikiran dan 

saran kepada perusahaan serta dapat dijadikan pedoman  dalam 

mempertimbangkan penentuan kebijakan guna mengatasi segala  

permasalahan  yang ada. 

3. Bagi  Pihak Lain 

Penelitian ini  diharapkan  dapat berguna  sebagai  dasar penelitian yang  

sejenis untuk masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika  Penulisan 

Dalam  penyusunan  penelitian ini, untuk  memperoleh gambaran lebih 

jelas tentang penulisan  skripsi secara  garis besarnya pembahasan  dibagi ke 

dalam 5 bab.  Adapun  sistematika  penulisannya  adalah  sebagai berikut  : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini  berisi tentang : latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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 BAB II TINJAUAN  PUSTAKA 

Pada bab ini : memuat  landasan teori  yang relevan  dengan  

penelitian yang dilakukan  serta memuat materi yang dikumpulkan  

dan dipilih dari berbagai sumber tertulis. 

 BAB III METODOLOGI  PENELITIAN 

Pada bab ini berisi : tentang jenis data  dan sumber data, teknik 

pengumpulan  data, hipotesis, definisi operasional  dan teknik 

analisa  data. 

 BAB  IV ANALISA  DATA 

Pada bab ini berisi  tentang : analisis  rentabilitas ekonomi, analisis  

korelasi  parsial yang berdasarkan  dari sumber data. 

 BAB  V PENUTUP 

Pada bagian  terakhir berisikan : tentang  kesimpulan  yang  

diperoleh dari  berbagai temuan  di perusahaan dan saran-saran 

yang perlu diajukan  yang mungkin  bermanfaat bagi perusahaan 

maupun  pembaca skripsi. 

 DAFTAR   PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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