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PENGARUH PROFIT MARGIN DAN TINGKAT PERPUTARAN
PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA
PERUSAHAAN ROKOK YANG GO PUBLIK DI PT. BURSA EFEK
INDONESIA

DIAN EKA MAWADDAH
Abstraksi
Semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan,
menuntut pihak manajemen untuk mengelola perusahaan secara
professional dan perusahaan harus selalu berusaha untuk menjaga
kelangsungan hidupnya. Salah satu faktor yang mampu menggambarkan
kriteria yang sangat diperlukan untuk sukses suatu perusahaan sebagai
manifestasi dari efektivitas dan kualitas manajemen adalah rentabilitas
ekonomi.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan rokok yang go public di
PT. Bursa Efek Indonesia yang meliputi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk, PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Bentoel International Investama
Tbk periode 2007-2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktorfaktor yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi, yang meliputi profit
margin dan tingkat perputaran piutang sehingga diperoleh informasi
bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap rentabilitas ekonomi
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan
program SPSS.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa profit margin mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap rentabilitas ekonomi, sedangkan tingkat perputaran
piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas
ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan ada pengaruh secara simultan
(serempak) antara kedua faktor tersebut terhadap rentabilitas ekonomi
pada perusahaan rokok yang go public di PT. Bursa Efek Indonesia.
Kata Kunci: Profit Margin, Tingkat Perputaran Piutang dan
Rentabilitas Ekonomi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan,
menuntut

pihak

manajemen untuk

mengelola perusahaan

secara

professional dan perusahaan harus selalu berusaha untuk menjaga
kelangsungan hidupnya, untuk itu salah satu usaha yang dilakukan
perusahaan adalah mengelola dan mengalokasikan modal secara efisien.
Usaha meningkatkan rentabilitas dengan memperbesar profit
margin merupakan tindakan peningkatan efisiensi disektor produksi
penjualan dan administrasi. Semakin besar presentase profit margin suatu
perusahaan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan
perusahaan sampai cukup berhasil dalam memulihkan harga pokok barang
atau jasa, beban operasi (termasuk penyusutan), dan biaya bunga
pinjaman. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan manajemen untuk
menyisihkan margin tertentu dalam komposisi yang wajar bagi pemilik
yang telah menyediakan modalnya dengan suatu resiko. Demikian pula
semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan
perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.
Profit margin merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam
menghasilkan Net Operating Income (laba operasional bersih) dari
kegiatan operasi pokok perusahaan yang bersangkutan yang mana profit
margin diukur dengan membandingkan Net Operating Income (laba
1
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operasional bersih) dengan net sales (penjualan bersih) dari perusahaan
yang bersangkutan dan dinyatakan dalam presentase (Riyanto, 2010 ; 37)
Bilamana membahas tentang perusahaan rokok, maka factor yang
dominan berada dalam perusahaan rokok adalah factor penjualannya yang
mana pandangan masyarakat pada umumnya mengemukakan adanya
hubungan yang erat antara factor penjualan dengan keberadaan perusahaan
rokok sehingga sangatlah tepat bilamana factor penjualan ini dijadikan
tolak ukur dari profit margin, sebab besar kecilnya laba usaha tergantung
kepada pendapatan dari setiap penjualan dan biaya usaha. Dengan jumlah
biaya usaha tertentu profit margin dapat diperbesar dengan memperkecil
biaya usahanya atau memperbesar penjualannya.
Besar kecilnya profit margin setiap transaksi penjualan ditentukan
oleh penjualan netto dan laba bersih. Dengan menambah biaya usaha
sampai tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan penjualan yang
sebesar-besarnya dengan mengurangi pendapatan dari penjualan sampai
tingkat tertentu diusahakan adanya pengurangan Operating Expences
(biaya usaha) yang sebesar-besarnya (Riyanto, 2010 ; 38)
Banyak kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan dapat
ditempuh perusahaan untuk memperbesar volume penjualan, salah satunya
adalah dengan melakukan penjualan produknya secara kredit. Kebijakan
penjualan produk secara kredit dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
penjualan (I Made Sudana, 2011 ; 217).
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Penjualan secara kredit tidak segera menghasilkan uang atau
penerimaan kas, tetapi akan menimbulkan piutang yang baru pada saat
jatuh temponya, terjadi pada kas masuk yang berasal dari pengumpulan
piutang tersebut. Jadi piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang
mengadakan transaksi kredit dengan pihak perusahaan. Piutang dapat juga
merupakan salah satu factor penurunan laba perusahaan.
Penjualan

kredit

mengakibatkan

piutang

perusahaan

akan

bertambah, tetapi apabila perusahaan hanya mengejar jumlah penjualan
saja tanpa memperhatikan resiko yang mungkin timbul karena adanya
pemberian piutang maka kemungkinan modal kerja tidak dapat bekerja
secara efisien. Kalau hal ini dibiarkan terus dan tidak segera ditanggulangi
maka akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Atas

dasar

uraian

diatas,

maka

perusahaan

diharapkan

memperhatikan tingkat perputaran piutangnya agar resiko yang dihadapi
relative kecil, sehingga tidak membawa akibat terhadap penurunan laba
dan rentabilitas perusahaan.
Salah satu factor utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen
dalam menganalisis, menilai posisi keuangan potensi dan kemauan
perusahaan adalah factor rentabilitas. Rentabilitas adalah perbandingan
antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut
atau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu (Munawir, 2002 ; 33). Rentabilitas digunakan untuk
mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan
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membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan. Tinggi
rendahnya rentabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tergantung
pada kapabilitas, kelihaian (budi daya) dan motivasi dari manajemen.
Rentabilitas merupakan salah satu faktor yang menarik perhatian bagi para
analis karena mampu menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan
untuk sukses suatu perusahaan sebagai manifestasi dari efektivitas dan
kualitas manajemen (Harnanto, 1995 ; 366).
Dengan mengidentifikasi beberapa factor yang mempengaruhi
rentabilitas ekonomi, yang meliputi profit margin dan perputaran piutang
maka

akan

diperoleh

informasi

yang

dapat

digunakan

sebagai

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan rokok yang meliputi PT.
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk dan PT
Bentoel International Investama Tbk untuk mendapatkan dan mengelola
sumber dananya dalam menghasilkan laba bersih yang maksimal, karena
rokok merupakan produk yang selalu dibutuhkan dan punya konsumen
yang besar serta segmen pasar yang kuat.
Perusahaan paling tidak juga dapat mengetahui mana yang
mempunyai pengaruh paling besar diantara factor-faktor yang tersebut
terhadap rentabilitas ekonomi sehingga pada akhirnya manajemen
perusahaan dapat berusaha mencari pemecahan dan jalan keluar. Atas
dasar itulah timbul minat untuk meneliti mengenai penelitian yang
berjudul ‘‘Pengaruh Profit Margin dan Tingkat Perputaran Piutang
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Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Perusahaan Rokok yang Go
Publik di PT. Bursa Efek Indonesia”.

1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Apakah profit margin mempunyai pengaruh yang signifikasi
terhadap rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Rokok yang Go
Publik di PT. Bursa Efek Indonesia.

2.

Apakah tingkat perputaran piutang mempunyai pengaruh yang
signifikasi terhadap rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Rokok
yang Go Publik di PT. Bursa Efek Indonesia.

3.

Apakah profit margin dan tingkat perputaran piutang mempunyai
pengaruh secara simultan terhadap rentabilitas ekonomi pada
Perusahaan Rokok yang Go Publik di PT. Bursa Efek Indonesia.

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk membuktikan adanya pengaruh profit margin terhadap
rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Rokok yang Go Publik di
Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6

2.

Untuk membuktikan adanya pengaruh tingkat perputaran piutang
terhadap rentabilitas ekonomi pada Perusahaan Rokok yang Go
Publik di Bursa Efek Indonesia.

3.

Untuk membuktikan adanya pengaruh profit margin dan tingkat
perputaran piutang secara simultan terhadap rentabilitas ekonomi
Perusahaan Rokok yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia.

1.4

Manfaat Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan,
manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu antara lain :
1.

Manfaat Bagi Perusahaan
Memberikan bahan pertimbangan kepada manajemen
perusahaan dalam penetapan kebijaksanaan perusahaan yang
berkaitan dengan rentabilitas ekonomi.

2.

Manfaat Bagi Peneliti
Memberikan

gambaran

secara

realistis

tentang

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan
dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial
3.

Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti
penelitian-penelitian serupa sehingga gambaran suatu perusahaan
yang ideal dapat dideskripsikan secara tegas dan jelas.
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