
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat telah mempengaruhi dunia 

usaha. Dalam keadaan negara yang semakin tidak menentu, penuh dengan 

berbagai masalah baik bersifat material maupun non material, menyebabkan 

keadaan perekonomian semakin sulit. Maka diharapkan negara kita dapat lebih 

maju untuk mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang demikian pesat dan 

telah melakukan berbagai cara untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Indonesia 

merupakan negara yang kaya dan melimpah akan sumber daya alam sebagai salah 

satu modal untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap 

keadaan perekonomian negara kita. Namun demikian sumber daya alam saja tidak 

cukup untuk melakukan sesuatu yang dapat memajukan perekonomian negara 

kita, semestinya diiringi pula dengan sumber daya manusia yang mampu 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sehingga kestabilan ekonomi dapat 

dirasakan oleh rakyat secara menyeluruh. 

Semakin banyaknya perusahaan, baik perusahaan pribumi maupun 

perusahaan asing, juga dapat mempengaruhi keadaan perekonomian negara kita. 

Hal inilah yang menyebabkan banyaknya persaingan yang terjadi antara 

perusahaan-perusahaan tersebut, ada sebagian perusahaan yang memfokuskan 

persaingan dari segi harga dan ada pula yang melakukan dari segi kwalitas produk 

atau jasa. Hal ini juga menyebabkan setiap perusahaan juga berusaha untuk lebih 

efektif dalam menjalankan roda organisasi perusahaan sehingga tujuan perusahaan 
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dalam mencapai target untuk memperoleh laba yang maksimal dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan dapat terwujudkan. 

Setiap perusahaan memiliki tujuan serta sasaran untuk mengukur 

keberhasilan perusahaannya masing-masing. Hal tersebut dapat dicapai apabila 

perusahaan memperhatikan unsur-unsur seperti profesionalisme, pengembangan 

karyawan, dan efisiensi perusahaan. Kwalitas produk atau jasa yang dihasilkan 

juga merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan tersebut serta faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, 

pelayanan konsumen juga merupakan hal yang penting bagi perusahaan tersebut 

karena akan menghasilkan loyalitas konsumen yang sangat berpengaruh positif 

terhadap kelangsungan perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan memberikan 

perhatian yang besar terhadap bidang keuangan. Kondisi keuangan merupakan 

salah satu aspek yang vital bagi setiap perusahaan dalam perkembangan bisnisnya. 

Berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan mempertahankan 

kelangsungan perusahaan tergantung pada manajemen keuangan. Apalagi jika 

perusahaan tersebut merupakan pemimpin pasar, maka mereka akan terus 

meningkatkan kinerja untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar 

dengan cara menganalisis kinerja keuangan dalam perusahaannya. 

Dalam mengukur tingkat perputaran kas, sumber kas yang tertanam dalam 

modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Makin tinggi 

tingkat perputaran kas berarti semakin cepat pengembalian kas masuk pada 
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perusahaan, dengan demikian kas yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehingga keuangan perusahaan dapat berjalan dengan 

baik. Begitupun sebaliknya, jika tingkat perputaran kas sebuah perusahaan rendah, 

maka semakin lambat pengembalian kas masuk pada perusahaan tersebut yang 

berakibat operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. 

Mengingat perputaran kas penting bagi kelancaran operasi perusahaan, 

maka peran manajemen dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sehubungan 

dengan pengelolaan kas yang tersedia sangat diperlukan. Sehingga kas yang ada 

dalam perusahaan, dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi 

perusahaan. Manajemen kas merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan 

yang mengatur arus kas (cash flow) untuk mempertahankan likuiditas perusahaan 

serta memanfaatkan dan merencanakan kas yang meliputi efisiensi pengumpulan 

kas dan pengeluaran kas serta investasi kas temporer pada saat belum dibutuhkan. 

Tugas-tugas manajemen tersebut biasanya dilaksanakan oleh bagian keuangan 

perusahaan. Alat yang penting untuk digunakan disini adalah anggaran kas. 

Anggaran kas tersebut menyatakan jumlah kas bersih yang dimiliki perusahaan 

dan digunakan untuk berapa lama, karena merupakan dasar untuk pembayaran dan 

pengendalian biaya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas 

pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas perusahaan dengan judul 

“Analisis Tingkat Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bintang Mitra 

Sejahtra.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun identifikasi masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Perputaran kas pada PT. Bintang Mitra Sejahtra sudah maksimal? 

2. Jumlah kas yang ada pada PT. Bintang Mitra Sejahtra sudah memberikan 

profit yang maksimal? 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji yang berkaitan 

dengan hal menyangkut masalah perputaran kas dan profitabilitas pada PT. 

Bintang Mitra Sejahtra. 
 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, penulis akan merumuskan masalah yang menjadi dasar 

dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah tingkat perputaran kas pada PT. Bintang Mitra Sejahtra sudah 

sesuai dengan perencanaan perusahaan? 

2. Apakah perputaran kas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada PT. 

Bintang Mitra Sejahtra? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Untuk menganalisis tingkat perputaran kas pada PT. Bintang Mitra 

Sejahtra. 

2. Untuk menganalisis profitabilitas pada PT. Bintang Mitra Sejahtra. 

3. Untuk memahami bagaimana pengelolaan kas pada PT. Bintang Mitra 

Sejahtra. 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pengelolaan akuntansi kas yang menjadi pengetahuan bagi penulis. 

2. Bagi perusahaan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

masukan yang berguna bagi perusahaan sebagai masukan untuk kemajuan 

perusahaan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang yang 

berkaitan dengan analisa perputaran kas terhadap profitabilitas pada PT. 

Bintang Mitra Sejahtra. Dengan demikian perusahaan dapat membuat 

sebuah strategi yang lebih baik dalam mengelola kas dalam perusahaan 

yang akan meningkatkan profitabilitas pada PT. Bintang Mitra Sejahtra 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

informasi untuk penelitian sejenisnya.  
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