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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1  Pengertian dan Jenis Analisis Rasio Keuangan 

2.1.1  Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan 

tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan 

keuangan (financial statement). Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca 

(balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement). Neraca menggambarkan 

posisi aset, liabilitas (kewajiban) dan ekuitas (modal) yang dimiliki perusahaan 

pada saat tertentu. Laporan laba rugi mencerminkan hasil yang dicapai oleh 

perusahaan selama suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. 

Analisis rasio keuangan terhadap suatu perusahaan digunakan untuk 

mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan terutama bagi pihak 

manajemen. Hasil analisis dapat digunakan untuk melihat kelemahan perusahaan 

selama periode waktu berjalan. Kelemahan yang terdapat di perusahaan dapat 

segera diperbaiki, sedangkan hasil yang cukup baik harus dipertahankan pada 

waktu mendatang. Selanjutnya analisis historis tersebut dapat digunakan untuk 

penyusunan rencana dan kebijakan di tahun mendatang. Analisis rasio keuangan 

menurut Munawir (2007:64) adalah: 

Future oriented atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa 

dengan analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di masa yang akan 

datang. Dengan angka-angka rasio historis atau kalau 

memungkinkan  dengan angka rasio industri (yang dilengkapi 

dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk 

penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan 

salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan. 

 

Menurut Munawir (2007:68), berdasarkan sumber datanya angka rasio dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Rasio-rasio neraca (Balance Sheet Ratios) yang tergolong dalam 

kategori ini adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau 

bersumber pada neraca, misalnya current ratio, acid test ratio. 

2. Rasio-rasio laporan laba-rugi (Incomes Statement Ratios) yaitu 

angka- angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya 

diambil dari laporan laba-rugi, misalnya gross profit margin, net 
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operating margin, operating ratio dan lain sebagainya. 

3. Rasio-rasio antar laporan (Interstatement Ratios) adalah semua 

angka rasio yang penyusunannya datanya berasal dari neraca dan 

data lainnya dan laporan laba-rugi, misalnya tingkat perputaran 

persediaan (inventory turn over), tingkat perputaran piutang (account 

receivable turn over), sales to inventory, sales to fixed dan lain 

sebagainya. 

 

 Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2012:104) adalah “indeks 

yang menghubungkan dua angka akuntasni yang diperoleh dengan membagi satu 

angka dengan angka lainnya”. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

merupakan kegiatan memperbandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha 

dimasa yang akan mendatang. 

2.1.2  Jenis Rasio Keuangan 

 Pada umumnya macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali 

karena rasio dapat dibuat menurut penganalis. Dengan menggunakan rasio 

keuangan, pihak ektern dapat menilai suatu perusahaan dari laporan keuangannya. 

Penilaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan itu antara lain meliputi 

persoalan likuiditas, aktivitas dan rentabilitas. 

 Menurut Munawir (2007:69) menyatakan bahwa angka-angka ratio dapat 

dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu:  

1. Rasio-rasio liquiditas (Shot term liquidity ratios) misalnya current 

ratio, acid test ratio, account receivable turnover, inventory turnover, 

dan lain sebagainya.  

2. Ratio-ratio untuk menilai struktur modal dan solvabilitas (capital 

structur and long term solvency ratios), misalnya ratio antar modal 

sendiri dengan total hutang, ratio antara modal sendiri dengan hutang 

jangka panjang, ratio antara modal sendiri dengan aktiva tetap dan 

sebagainya. 

3. Return on investment ratios, misalnya return on total asset 

(rentabilitas usaha) dan rentabilitas modal sendiri (return on equity 

capital). 

4. Ratio-ratio untuk menilai hasil operasi (operating performance 

ratios), antara lain gross margin ratio, net profit ratio dan lain 

sebagainya. 

5. Ratio-ratio untuk menilai penggunaan aktiva (asset utilization ratios) 

yaitu ratio-ratio (perimbangan) antara penjualan dengan: kas, 
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persediaan, modal kerja, aktiva tetap dan aktiva-aktiva lainnya. 

Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat dihitung, akan 

tetapi dalam prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja. 

 

Menurut Hanafi dan Halim (2005:77), ada 5 jenis rasio yang digunakan 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas 

penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. 

3. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas). 

5. Rasio Pasar, yaitu rasio yang melihat perkembangan nilai 

perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. 

  

2.2  Rasio Aktivitas 

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005: 142) rasio aktivitas menunjukkan 

“bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dengan cara 

membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri dapat diketahui tingkat 

efisiensi perusahaan dalam industry”. Menurut Rangkuti (2004: 92), “rasio 

aktivitas bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas perusahaan 

dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien”. Menurut Fahmi 

(2013:132) Rasio Aktivitas adalah : 

Rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang 

aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan 

secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah  

kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam proses 

produksi suatu periode tertentu. Aktivitas menggambarkan apa yang perusahaan 

lakukan, cara waktu yang digunakan, proses dan keluaran. Rasio aktivitas 

mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Jika suatu 

perusahaan memiliki terlalu banyak aktiva, maka biaya modalnya akan menjadi 

terlalu tinggi dan akibatnya laba akan menurun. Disisi lain jika aktiva terlalu 

rendah maka penjualan yang menguntungkan akan hilang.  
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Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur rasio Aktivitas 

adalah Receivable Turnover dan Average Collection Period. Menurut Kasmir 

(2012:176) “perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang 

tertanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode”. Sedangkan menurut 

Riyanto (2001:90) “periode terikatnya modal dalam piutang atau hari rata-rata 

pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan 

turnovernya”. 

2.2.1  Pengertian Tingkat  Perputaran Piutang Usaha 

Penjualan yang dilakukan secara kredit oleh suatu perusahaan secara 

otomatis akan mempengaruhi tingkat perputaran piutangnya. Naik turunnya 

tingkat perputaran piutang dalam suatu perusahaan banyak dipengaruhi oleh 

barbagai macam faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Menurut Soemarso 

S.R (2010 : 393), menyatakan bahwa “perputaran piutang (receivable turnover) 

menunjukkan berapa kali suatu perusahaan managih piutangnya dalam suatu 

periode”. Perputaran piutang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola 

piutangnya. Perputaran piutang rendah menunjukkan efisiensi penagihan makin 

buruk selama periode itu karena lamanya penagihan dilakukan. Sedangkan 

menurut Arthur dkk (2002:406): 

Meskipun beberapa dari penjualan dilakukan dalam bentuk tunai, 

sebagian besar akan terlibat dalam bentuk kredit, kapanpun sebuah 

penjualan dilakukan dengan kredit, ini akan meningkatkan piutang 

perusahaan. Kepentingan tentang bagaimana sebuah perushaan 

mengatur perputaran piutangnya bergantung pada tingkatan sebesar 

apa perusahaan tersebut menjual dalam bentuk kredit. 

 

Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak produk barang maupun jasa 

yang dijual secara kredit, maka kemungkinan besar akan memperlambat pada 

tingkat perputaran piutang begitupun sebaliknya. Hal tersebut tergantung dari 

bagaimana sebuah perusahaan mengatur tingkatannya dalam menjual produknya 

secara kredit. 
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2.2.2  Penyebab Turunnya Perputaran Piutang 

Makin tinggi peputaran piutang menunjukkan modal kerja yang ditanam 

dalam piutang rendah, sebaliknya apabila rasio perputaran piutang semakin 

rendah maka akan terjadi over investment. Penurunan rasio perputaran piutang 

menurut Munawir (2007:75) dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Turunnya penjualan dan naiknya piutang. 

2. Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah 

lebih besar. 

3. Naiknya penjualan diikuti oleh naiknya piutang dalam jumlah 

yang lebih besar. 

4. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. 

5. Naiknya penjualan sedangkan piutang tidak berubah. 

 

Penurunan rasio perputaran piutang juga dapat disebabkan karena bagian 

kredit dan penagihan yang tidak bekerja dengan efektif atau mungkin karen ada 

perubahan dalam kebijaksanaan pemberian kredit. Umur piutang adalah jangka 

waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar 

piutang. Menurut Darsono (2006:95) “Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi 

berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas”. Makin 

cepat perputaran piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang 

(receivable turnover) dapat disajikan dengan perhitungan: penjualan bersih secara kredit 

dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang 

menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang (average collection period of account 

receivable). 

Pernyataan tersebut disajikan dalam bentuk rumus sebagai berikut: 

Perputaran piutang menurut Prastowo (2011:86) 

 

      Receivable Turnover =   
Penjualan  Bersih

Rata −rata  Piutang
  

 

Mencari Rata-rata Piutang : 

 

 

          Rata-rata Piutang =   
S.Awal  Piutang  + S.Akhir  Piutang

2
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Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran keefektifan 

pengelolaan piutang, karena semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu 

perusahaan berarti semakin baik pengelolaan piutangnya. Tingkat perputaran 

piutang dapat dipertinggi dengan cara memperketat kebijakan penjualan kredit 

misalnya dengan jalan memperpendek jangka waktu pembayaran. 

2.2.3 Umur Rata-Rata Piutang (Average Collection Period) 

Ratio ini adalah merupakan alat yang sangat penting di dalam menilai 

kebijaksanaan penjualan kredit dan pengumpulan piutang. Penting untuk 

membandingkan hari rata-rata pengumpulan piutang dengan syarat pembayaran 

yang telah ditetapkan perusahaan. Apabila hari rata-rata pengumpulan piutang 

selalu lebih besar dari pada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan 

tersebut, berarti cara pengumpulan piutang perusahaan tersebut kurang efisien. Ini 

berarti banyak pelanggan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Tinggi rendahnya perputaran piutang mempunyai 

efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam 

piutang. Makin tinggi turnovernya, berarti makin cepat perputarannya yang 

berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang, sehingga untuk 

mempertahankan net credit sales tertentu, dengan naiknya turnover, dibutuhkan 

jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan dalam piutang. Perhitungannya 

dapat dilakukan sebagai berikut : Menurut Kasmir (2012:178) 

 

     Average Collection Period =   
Piutang  Rata −rata  x 360 

Penjualan
 

  

 Berikut adalah tabel standar rasio industri rata-rata untuk rasio aktivitas: 

 

Tabel 2.1 

Standar Rasio Industri Aktivitas 

No. Jenis Rasio Standar Industri 

1. Receivable Turnover 15 kali 

2. Days of receivable 60 kali 

3. Inventory Turnover 20 kali 

4. Days on Inventory 19 kali 

5. Working Capital Turnover 6 kali 

6. Fixed Assets Turnover 5 kali 

7. Total Assets Turnover 2 kali 
Sumber : Kasmir (2012:176-186) 
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2.3 Pengertian Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk 

dianalisis. Hal tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang 

dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Menurut Kasmir 

(2012:110) : 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo atau 

rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai 

dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. 

 

Menurut Munawir (2007:31) : 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi 

kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan 

tersebut mempunyai alat-alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang 

lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. 

Sebaliknya kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti keadaan 

perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.  

 

Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut 

mampu melunasi kewajiban fianansial jangka pendek maupun jangka panjangnya 

yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Sebaliknya, jika digolongkan 

kedalam perusahaan yang likuid. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai 

likuiditas maka penulis menyimpulkan bahwa likuiditas merupakan suatu 

kemampuan perushaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendek 

maupun jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan yang harus 

segera dipenuhi. Pengertian rasio likuiditas menurut Kasmir (2012:130) adalah 

sebagai berikut: 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa likuid perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan 

komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total 

pasiva lancar (utang jangka pendek). 
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Fahmi (2013:121) mengemukakan bahwa “teknik analisis terhadap 

likuiditas secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu rasio lancar 

(current ratio), rasio cepat (quick ratio)”. 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

 

 Current Ratio =   
Aktiva  Lancar

Hutang  Lancar
 

 

Rasio ini dihitung dengan membagi Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar. 

Rasio lancar digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Menurut Fahmi 

(2013:66) “Current Ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi 

jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika 

jatuh tempo”. Current ratio sangat berguna untuk  mengukur likuiditas 

perusahaan, akan  tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan current ratio yang 

tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih atau persediaan  yang 

tidak terjual yang tentu saja  tidak dapat dipakai untuk membayar hutang. Rasio 

lancar untuk perusahaan yang normal berkisar pada angka 2,  meskipun tidak ada 

standar yang pasti untuk penentuan rasio lancar yang seharusnya. Rasio yang 

rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang 

tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai 

pengaruh yang tidak baik terhadap perusahaan.  

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Menurut Prastowo (2011:85) “Quick Ratio dirancang untuk mengukur 

seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, tanpa melikuidasi  atau 

tergantung pada persediaan”. Menurut Kasmir (2012:136-137) menyatakan bahwa 

“acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory)”. Rumus untuk mencari 

quick ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

 

 Quick Ratio =   
Total  Aktiva  Lancar  − Persediaan

Utang  Lancar
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Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan 

kemudian membagi hasilnya dengan utang lancar. Rasio ini hampir sama dengan 

rasio lancar hanya saja jumlah persediaan (inventory) sebagai salah satu 

komponen aktiva lancar harus dikeluarkan. Alasan yang melatarbelakangi hal 

tersebut adalah bahwa persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling 

iliquid atau sulit untuk diluangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya, 

sementara dengan rasio cepat dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang 

lebih lancar (Quick ratio) dengan kewajiban lancar. 

Rasio cepat ini akan memberikan gambaran likuiditas yang lebih tepat 

hanya apabila persedian sulit untuk dijual dengan segera tanpa menurunkan nilai 

tersebut. Dengan kata lain, apabila persediaan dapat dijual dengan segera tanpa 

menurunkan nilainya, maka penggunaan rasio lancar lebih disukai sebagai 

pengukuran tingkat likuiditas perusahaan secara menyeluruh. 

Terdapat dua hasil penilaiaan terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu 

apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan 

tersebut dalam keadaan liquid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illiquid. 

Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas yaitu: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 

4. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 

Rasio likuiditas yang digunakan peneliti adalah Quick Ratio. Quick Ratio  

dirancang untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenui 

kewajibannya, tanpa harus melikuidasi atau terlalu bergantung pada persediaan. 

Persediaan tidak bisa sepenuhnya diandalkan, karena persediaan bukanlah sumber 

kas yang bisa segera diperoleh dan bahkan mungkin tidak mudah dijual, kecuali 

perusahaan menjual di bawah harga pasar yang tentunya bagi perusahaan jelas 
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menambah kerugian.  Menurut Fahmi (2013:71) “Apabila menggunakan acid test 

ratio untuk menentukan tingkat likuiditas, maka secara umum dapatlah dikatakan 

bahwa suatu perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 1:1 atau 100% 

dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya”.  

Berikut adalah tabel standar rasio industri rata-rata untuk rasio likuiditas: 

Tabel 2.2 

Standar Rasio Industri Likuiditas 

No. Jenis Rasio Standar Industri 

1. Current Ratio 2 kali 

2. Quick Ratio 1,5 kali 

3. Cash Ratio 50% 

4. Cash Turnover 10% 

5. Inventory to Net Working Capital 12% 
Sumber : Kasmir (2012:134-142) 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan periode waktu yang digunakan 

berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan penelitian terdahulu: 

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitan 

Judul Variabel Hasil 

1. Rahmat 

Agus dan 

Mohammad 

Nur  

(2008)  

Pengaruh 

Perputaran 

Piutang dan 

Pengumpulan 

Piutang 

terhadap 

Likuiditas 

perusahaan 

pada CV. 

Bumi Sarana 

Jaya di Gresik  

Independen : 

- Perputaran 

Piutang 

- Pengumpulan 

Piutang 

 

Dependen : 

- Likuiditas 

1. Pengaruh piutang dan 

pengumpulan piutang secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

likuiditas perusahaan CV. 

Bumi Sarana Jaya.  

2. Peprutaran piutang dan 

pengumpulan piutang secara 

parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap likuiditas 
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perusahaan. 

 

2. 

 

Parlindunga

n Dongoran 

(2009) 

 

 

Pengaruh 

Perputaran 

Piutang dan 

Perputaran 

Kas terhadap 

Likuiditas 

Pada 

Perusahaan 

Tekstil yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

 

Independen : 

- Perputaran 

Piutang 

- Perputaran 

Kas 

 

Dependen : 

- Likuiditas 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

hubungan antara perputaran 

piutang dan perputaran kas 

secara bersama-sama 

terhadap likuiditas 

perusahaan dinyatakan 

memiliki hubungan yang 

kuat 

3. Lukman 

Hidayat dan 

David 

Susanto 

(2011) 

Analisis 

Perputaran 

Piutang vs 

Perputaran 

Hutang Lancar 

Dalam Rangka 

Meningkatkan 

Tingkat 

Likuiditas PT 

Unilever 

Indonesia dan 

PT Mayora 

Indah 

 

Independen : 

- Perputaran 

Piutang 

- Perputaran 

Hutang 

 

Dependen : 

- Likuiditas 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kas, 

piutang, persediaan dan 

hutang lancar berpengaruh 

signifikan terhadap likuidtas 

4. Dirja 

Kusuma 

Atmaja 

(2012) 

 

Pengaruh Arus 

Kas dan 

Perputaran 

Piutang 

Terhadap 

Tingkat 

Likuiditas 

Pada PT Inti 

(Persero) 

Bandung 

 

 

Independen : 

- Arus Kas  

- Perputaran 

Piutang 

 

Dependen : 

- Likuiditas 

1. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa arus 

kas secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

likuiditas. Sedangkan 

perputaran piutang 

berpengaruh secara parsial 

terhadap likuiditas. 

2. Arus Kas dan Perputaran 

Piutang secara simultan 

berpengaruh terhadap 

likuiditas.  

 

5.  Tarida 

Marlin 

Surya 

Manurung 

dan Achmad 

Fajar 

Analisis 

Pengaruh 

Perputaran 

Piutang 

Terhadap 

Likuiditas 

Independen : 

- Perputaran 

Piutang 

- Pengumpulan 

Piutang 

 

1. Hasil penelitian pada PT 

Goodyear Indonesia Tbk. 

perputaran piutang dan 

pengumpulan piutang secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Nugraha 

(2012) 

Perusahaan 

Studi Kasus 

Pada PT 

Goodyear 

Indonesia Tbk. 

Dan PT Gajah 

Tunggal Tbk. 

Dependen : 

- Likuiditas 

likuiditas.  

Secara parsial perputaran 

piutang dan pengumpulan 

piutang berpengaruh 

signifikan terhadap 

likuiditas. 

2. Hasil penelitian pada PT 

Gajah Tunggal Tbk. 

perputaran piutang dan 

pengumpulan piutang secara 

simultan dan parsial  

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap likuiditas. 

6. Novia 

Purnamasari

(2013) 

Pengaruh 

Perputaran 

Piutang dan 

Pengumpulan 

Piutang 

Terhadap 

Likuiditas 

pada PT 

KalbeFarma, 

tbk 

Independen : 

- Perputaran 

Piutang 

- Pengumpulan 

Piutang 

 

Dependen : 

- Likuiditas 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa perputaran piutang 

dan pengumpulan piutang 

tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas baik secara parsial 

maupun simultan. 

Sumber : Data yang diolah, 2014 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, 

terdapat ketidakkonsistenan pada hasil pengujian variabel perputaran piutang 

(Receivable Turnover) maka, peneliti meneliti kembali dari yang telah diteliti 

sebelumnya menggunakan Receivable Turnover dan Average Collection Period 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi (Quick Ratio). Penelitian ini 

merupakan penelitian serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan tetapi, 

terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada variabel penelitian yang 

digunakan dan populasi dan sampel penelitian. 
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2.5  Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan 

antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, 

Sugiyono (2009:127). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Quick  

Ratio dipengaruhi oleh Receivable Turnover dan Average Collection Period. 

2.5.1  Pengaruh Receivable Turnover Terhadap Quick Ratio 

Receivable Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang 

ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, 

maka Quick Ratio semakin tinggi dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan 

semakin baik. Hal tersebut berdampak positif terhadap Quick Ratio. Sebaliknya 

semakin rendah ada over investment dalam piutang. Hal tersebut memberikan 

pemahaman tentang kualitas dan kesuksesan penagihan piutang. Dari uraian 

tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Receivable Turnover berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio 

Ha : Receivable Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio 

2.5.2  Pengaruh Average Collection Period  Terhadap Quick Ratio 

 Average Collection Period merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat 

likuiditas aktivitas lancar yang berbentuk piutang  jangka pendek. Biasanya rasio 

ini digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk 

mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Semakin besar angka rata-rata 

penagihan piutang maka menunjukkan hasil yang baik terhadap Quick Ratio. 

Dapat disimpulkan Average Collection Period berpengaruh positif terhadap Quick 

Ratio. Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Average Collection Period berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio 

Ha : Receivable Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio 
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Simultan 

 

 

 

 

Parsial   Y 

 

 

    X  

      Gambar 2.1 

       Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa 

variabel bebas (independen) yaitu Receivable Turnover (X1),  Average Collection 

Period (X2) mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Quick Ratio (Y), 

baik secara simultan maupun secara parsial. 

 

2.6  Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Receivable Turnover  berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio. 

H2 : Average Collection Period berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio 

H3    : Receivable Turnover dan Average Collection Period secara Simultan   

berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio. 

 

Receivable Turnover 

 (X1) 

Average Collection Period 

(X2) 

 

Quick Ratio 


