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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh 

dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yang ditandai dengan 

semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut, perusahaan (terutama perusahaan manufaktur) 

atau pimpinan perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan dan meningkatkan 

nilai perusahaan serta mampu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada 

secara efektif dan seefisien mungkin agar tujuan suatu perusahaan tersebut 

tercapai. Dan perusahaan manufaktur juga dituntut untuk mampu menentukan 

kinerja usaha yang baik sehingga perusahaan tersebut akan dapat menjamin 

kelangsungan hidupnya. 

Menurut catatan WorldBank di tahun 2014, Indonesia berada di Top 20 

Negara dengan manufacturing terbanyak di dunia, tepatnya urutan ke-12 dengan 

jumlah pabrik 186.744. Pada level makro ataupun mikro, industri ini menjadi 

pemegang peranan penting bagi Indonesia. 

Dan mengenai pertumbuhan ekonomi serta peranan industri manufaktur 

pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada posisi 

5,01% sampai dengan Kuartal I 2017, padahal target yang dicanangkan oleh 

pemerintah adalah 5,3%. Dan ada 4 sektor yang berkontribusi besar (lebih dari 

10%) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun 2016, yaitu: sektor 
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industri manufaktur 20,51%, sektor pertanian 13,45%, sektor perdagangan, 

reparasi mobil dan sepeda motor 13,19% dan sektor konstruksi 10,38%. 

Namun, pada tahun 2017 (per Kuartal I) ini, pertumbuhan PDB justru 

disumbangkan oleh sektor yang kontribusinya relatif kecil. Seperti sektor 

informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,10% hanya berkontribusi 3,62% 

terhadap PDB, kemudian sektor transportasi dan warehousing yang tumbuh 

7,65% hanya berkontribusi 5,22% terhadap PDB, sehingga bisa dibilang 

kontribusinya menjadi tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDB. 

Sementara dari Top 4 sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB tadi, 

hanya sektor pertanian tumbuh 7,12% dan sektor konstruksi tumbuh 6,26% saja 

yang tumbuh di atas pertumbuhan PDB, sementara sektor manufaktur hanya 

tumbuh 4,21%, sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor hanya 

tumbuh 4,77%. Kurang lebih, inilah alasan mengapa PDB pada tahun 2017 ini 

pertumbuhannya belum bisa mencapai target 5,3%. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini: 

Gambar 1.1. 

Pertumbuhan PDB per Sektor Kuartal I 2017 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kuartal I, 2017 
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Pada Gambar 1.1. diatas, jelas bahwa walaupun terus menerus mengalami 

penurunan, peranan sektor industri manufaktur dalam PDB masih tetap yang 

tertinggi, yaitu 20,51% pada tahun 2016. Namun, jika dilihat pada trend sektor 

manufaktur justru terus menurun dari 6,26% di tahun 2011 menjadi 4,21% di 

tahun 2017. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi cara instannya yaitu 

menggenjot sektor industri manufaktur tadi. Karena dengan kenaikan PDB 

industri manufaktur 1% saja dapat meningkatkan 0,2% pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, menurut hasil survei CNN Indonesia (2017), Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan 

sedang (IBS) sebesar 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 

2017. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kuartal II (2017) sebesar 3,89% 

dan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. 

Dalam artikel CCN Indonesia tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 

Bapak Suhariyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ini disebabkan karena 

seluruh sektor industri mengalami perbaikan. Sektor manufaktur yang paling 

menunjukkan perbaikan adalah industri logam dengan pertumbuhan 11,97% 

(yoy). Kondisi ini disebabkan produksi industri baja mengalami perbaikan. 

Menurut hasil survei Republika.co.id (2018), perusahaan manufaktur 

menjadi kunci penting guna memacu perekonomian nasional karena lebih 

produktif dan memberikan efek berantai yang luas. Apabila dilihat dari sisi 

pertumbuhan Manufacturing Value Added (MVA), Indonesia menempati posisi 

tertinggi diantara negara-negara ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 
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4,84%, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5%. Di tingkat global, Indonesia saat ini 

berada di peringkat ke-9 di dunia. 

Dari fenomena tersebut, pada hakikatnya suatu perusahaan yang berdiri 

pasti memiliki strategi dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mempertahankan siklus kehidupan bisnis dalam jangka 

waktu panjang. Dalam mencapai keuntungan dan tujuan perusahaan tentu 

perusahaan memiliki suatu resiko yang harus dihadapi. Setiap perusahaan 

memiliki resikonya masing-masing, risiko yang menimpa pada sebuah perusahaan 

merupakan akibat dari sebuah sebab serangkaian peristiwa yang bersifat negatif 

dan mengakibatkan adanya kerugian baik secara finansial ataupun yang lainnya. 

Sebagaimana bentuk perusahaan lainnya, penyelenggaraan perusahaan 

manufaktur tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan modal kerja. Modal 

merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan 

perusahaan. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan 

keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu, 

modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko 

kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak 

ketiga atau masyarakat sebagai investor dan lembaga keuangan. Kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dapat diukur dengan 

melihat kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan struktur 

modal secara produktif. Struktur modal sebagai salah satu komponen penting 

yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan produktif sehingga 

mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan (Rosyadah, dkk, 2013). 
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Modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau 

sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari (Sawir, 2005). Modal kerja ini selalu berputar dalam 

periode tertentu. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana 

kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran modal kerja yakni tergantung pada 

berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja 

tersebut. Elemen modal kerja adalah semua aktiva lancar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan aktiva lancar adalah seluruh aktiva yang diharapkan dapat 

kembali menjadi bentuk asalnya dalam waktu satu tahun atau siklus kegiatan 

normal usaha. Dengan demikian, yang diperhatikan dalam modal kerja adalah kas, 

piutang, dan persediaan. Makin tinggi tingkat perputaran modal kerja maka 

semakin cepat waktu pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan. 

Selain kas dan piutang yang diperhatikan dalam modal kerja, yaitu Total 

Assets Turnover. Total Assets Turnover (Perputaran Total Aset) merupakan rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa aset. Semakin 

tinggi penggunaan aset dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas 

(Halim, 2007). Total Assets Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan 

dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara 

keseluruhan. Total Assets Turnover diukur dari volume penjualan. Dengan 

volume penjualan yang baik perusahaan mampu memperoleh laba yang maksimal. 
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Semakin besar rasio ini maka semakin baik bagi perusahaan karena aktiva dapat 

lebih cepat berputar dan menghasilkan laba sehingga rentabilitas bertambah.  

Rentabilitas menurut Gitosudarmo (2012) yaitu kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari seluruh modal yang dimilikinya. 

Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan dari sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rentabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. Artinya rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rentabilitas erat kaitannya dengan penggunaan modal. Komposisi modal 

kerja dan struktur modal yang tepat akan berpengaruh kepada tingkat rentabilitas. 

Tingkat rentabilitas yang rendah bila dihubungkan dengan struktur modal dan 

modal kerja dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya volume penjualan 

dibanding dengan ongkos yang digunakan. Sehingga untuk menghindari itu, 

diharapkan komposisi struktur modal dan modal kerja yang tepat akan 

berpengaruh pada tingkat rentabilitas, dimana perusahaan yang dikatakan tinggi 

rentabilitas berarti tinggi pula efisiensi penggunaan struktur modal dan modal 

kerja yang digunakan perusahaan tersebut. Akan tetapi dengan struktur modal dan  

modal kerja yang tinggi, belum tentu perusahaan akan mendapatkan rentabilitas 

yang tinggi pula. 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Skripsi ini, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2016) menunjukkan hasil bahwa 
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secara parsial, debt to equity ratio/DER memiliki dampak negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas ekonomi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Widyawati (2014) menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anum, dkk (2014) menunjukkan hasil 

bahwa total perputaran aset berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranata, dkk, (2014) 

menunjukkan hasil bahwa total assets turnover berpengaruh terhadap return on 

asset. 

Menurut hasil penelitian Runtunuwu, dkk (2017) menunjukkan hasil 

perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ekonomi yang 

diukur dengan return on assets (ROA). Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Hasanah (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel perputaran kas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2014) menunjukkan hasil bahwa 

perputaran piutang secara parsial berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astini, dkk (2014) menunjukkan hasil 

bahwa tidak ada pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas 

ekonomis. 

Beberapa dari hasil penelitian terdahulu tidak menunjukkan konsistensi 

antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, lokasi maupun tahun yang 

dibuat, misalnya seperti menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2016) 

menunjukkan hasil bahwa secara parsial, debt to equity ratio/DER memiliki 
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dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ekonomi pada Koperasi di 

Palu tahun 2012-2014. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Widyawati (2014) menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Meubel Rotan Irma 

Jaya di Kota Palu tahun 2003-2012. Maka penulis berminat untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Rentabilitas 

Ekonomi yang diwakili oleh Return On Assets (ROA) pada perusahaan 

manufaktur, dengan alat ukur sebagai berikut: Struktur Modal yang diwakili oleh 

Debt to Equity Ratio (DER), Tingkat Perputaran Total Aset yang diwakili oleh 

Total Assets Turnover (TATO), Tingkat Perputaran Kas yang diwakili oleh Cash 

Turnover (CTO), dan Tingkat Perputaran Piutang yang diwakili oleh Receivable 

Turnover (RTO). 

Islam merupakan agama rahmatan lil ’alamin yang artinya mengatur 

keseluruhan sektor manusia, untuk itu segala aktivitas manusia mengarah pada 

landasan dan prinsip Islam. Ekonomi merupakan bagian dari tatanan Islam yang 

perspektif. Menurut Khallaf, seorang pakar Ushul Fiqih berpendapat bahwa 

hukum muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang 

dengan sesamanya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, utang-

piutang dan hukum perjanjian. 

Bisnis jual beli merupakan upaya dari perilaku seorang pengusaha dalam 

mengambil keputusan atau kebijakan dalam memproduksi barang dan jasa untuk 

meraih tingkat keuntungan dan kebutuhan. Keuntungan atau profit bagi produsen, 

sedangkan kebutuhan dalam arti kepuasan di tingkat konsumen. Maka orientasi 
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laba yang menjadi tujuan produsen hanya berputar sekitar nilai materil dan 

memuaskan kebutuhan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga 

merupakan bagian dari ekspresi diri. 

Setiap aktifitas bisnis dalam Islam selalu diarahkan pada prinsip-prinsip 

yang tertuju kepada kemaslahatan (manfaat; kebaikan) pelakunya dan umat. Jual 

beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, 

yaitu bernilai peribadatan. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu merealisasikan 

tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh), serta 

kehidupan yang baik dan terhormat (al-hāyah al-tayyibah). 

Dalam jual beli, Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan serta 

mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara 

teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi 

juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada 

petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Seperti prinsip keridhoan, ta’āwun (tolong-

menolong), kemudahan, dan transparansi serta keadilan. 

Prinsip keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai porsinya. Implementasi 

keadilan dalam usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba 

(penetapan bunga), dzalim (sifat kejam), maisyir (judi), gharar (menipu), ihtikar 

(penimbunan barang), najasy (rekayasa pasar dalam demand), risywah 

(penyuapan), ta’alluq (bergantung pada akad lain) dan penggunaan unsur haram 

baik dalam barang dan jasa yang dipergunakan dalam transaksinya maupun dalam 

aktivitas operasionalnya. 
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Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil 

yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Islam tidak memiliki batasan 

atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan, maka pedagang bebas 

menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja keuntungan yang 

berkah (baik) adalah keuntungan yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak 

yang bersangkutan dan tidak mendzalimi pihak lain. 

Berdasarkan perjabaran uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Struktur Modal, Tingkat 

Perputaran Total Aset, Tingkat Perputaran Kas, dan Tingkat Perputaran 

Piutang terhadap Rentabilitas Ekonomi serta Tinjauannya dari Sudut 

Pandang Islam (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER) berpengaruh terhadap 

Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016? 

2. Apakah Tingkat Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) 

berpengaruh terhadap Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2016? 
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3. Apakah Tingkat Perputaran Kas berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016? 

4. Apakah Tingkat Perputaran Piutang berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016? 

5. Apakah Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER), Tingkat Perputaran 

Total Aset (Total Assets Turnover), Tingkat Perputaran Kas, Tingkat 

Perputaran Piutang secara simultan berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016? 

6. Bagaimana pengaruh Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER), Tingkat 

Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover), Tingkat Perputaran Kas 

dan Tingkat Perputaran Piutang terhadap Rentabilitas Ekonomi (Return on 

Assets/ROA) dilihat tinjauannya berdasarkan sudut pandang Islam? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER) 

terhadap Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Perputaran Total Aset (Total Assets 

Turnover) terhadap Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada 
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Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Perputaran Kas terhadap Rentabilitas 

Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Perputaran Piutang terhadap 

Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER), 

Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover), Tingkat Perputaran Kas, 

dan Tingkat Perputaran Piutang secara simultan terhadap Rentabilitas 

Ekonomi (Return on Assets/ROA) pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, Perputaran Total Aset (Total 

Assets Turnover), Tingkat Perputaran Kas dan Tingkat Perputaran Piutang 

terhadap Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA) menurut 

pandangan Islam. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

yang terkait sebagai berikut: 

1. Kegunaan Praktis: 

 Penelitian ini merupakan media dan sarana bagi penulis untuk 

mengetahui sejauh mana teori-teori ini dapat diterapkan ke dalam 

kehidupan nyata dan untuk menambah pengetahuan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dan yang mempengaruhi Rentabilitas Ekonomi 

khususnya Perusahaan Manufaktur. 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 dalam rangka 

menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat keuangan. 

2. Kegunaan Teoritis: 

 Sebagai tambahan pengetahuan mengenai permasalahan perputaran 

modal kerja yang meliputi Struktur Modal (Debt to Equity 

Ratio/DER), Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover/TATO), 

Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang serta pengaruhnya terhadap 

Rentabilitas Ekonomi (Return on Assets/ROA). 

 Sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang Rentabilitas Ekonomi bagi mahasiswa/i 

manajemen yang berkonsentrasi di bidang keuangan dan akuntansi. 


