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PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG 

 TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI 

(Kasus pada PT Bank Mandiri Tbk) 
 

Oleh:  

ANDRI HELMI MUNAWAR, SE., MM. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan 

perputaran piutang, perkembangan rentabilitas ekonomi dan pengaruh perputaran piutang 

terhadap rentabilitas ekonomi pada PT. Bank Mandiri Tbk periode tahun 2003 sampai 

dengan 2009. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis statistik, dan 

pengujian model. 

 

1. Latar Belakang 

Satu fungsi bank yang utama 

adalah lending. Lending atau 

penyaluran dana dalam bentuk kredit 

kepada nasabah merupakan bagian 

pendapatan yang dihasilkan bank 

dalam bentuk pendapatan bunga. 

Semakin banyak bank menyalurkan 

kredit, diharapkan semakin banyak 

pula pendapatan bunga yang 

diperoleh. Penjualan kredit tidak 

segera menghasilkan kas tetapi 

menimbulkan piutang, barulah 

kemudian pada hari jatuhnya syarat 

pembayaran terjadi aliran kas masuk 

(cash inflow) yang berasal dari 

pengumpulan piutang merupakan 

elemen dari modal kerja yang juga 

selalu dalam keadaan secara terus-

menerus dalam rantai perputaran 

modal kerja. 

Dalam keadaan normal piutang 

mempunyai tingkat likuditas yang 

lebih tinggi di bandingkan dengan 

alat-alat likuid yang lainnya, karena 

perputaran dari piutang ke kas 

memerlukan satu langkah saja. 

Manajemen piutang memerlukan hal 

yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan yang menjual produknya 

secara kredit. Dengan adanya piutang, 

berarti terdapat modal kerja 

perusahaan yang terikat pada piutang. 

Untuk itu keberadaan piutang harus 

diatur dengan sebaik-baiknya guna 

menghindari adanya piutang tak 

tertagih atau macet, serta untuk 

menghindari cost of bad debt yang 

terlalu besar dalam pengumpulan 

piutang. Dengan adanya manajeman 

piutang yang baik, di harapkan akan 

dapat mendukung kinerja perusahaan 

dalam memperoleh laba. 

Politik penjualan kredit dapat 

menimbulkan keuntungan-keuntungan 

seperti yang dikemukakan oleh Gito 

Sudarmo dan Basri (2000: 83) dalam 

bentuk: 

1. Kenaikan hasil penjualan, 

2. Kenaikan laba, 

3. Memenangkan persaingan. 

 

Perputaran piutang sebagai 

salah satu aktiva lancar mempunyai 

peran yang sangat penting dalam 

mendorong operasional perusahaan. 

Permasalahan yang kerap kali terjadi 

pada PT. Bank Mandiri, yaitu sering 

terjadi keterlambatan pembayaran 

kredit oleh nasabah sehingga dana 

yang tertanam dalam piutang menjadi 

semakin lama, akibatnya perputaran 

piutang semakin lambat. Dengan 

adanya tingkat perputaran piutang 

yang kurang lancar tersebut, 

mengakibatkan tingkat rentabilitas 

bank menurun. Sehingga pihak bank 

tidak bisa segera merealisasikan 

pinjaman baru kepada nasabah yang 

tentunya dapat meningkatkan 
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pendapatan perusahaan. 

Berdasarkan informasi laporan 

keuangan PT Bank Mandiri Tbk pada 

tahun 2008 memiliki piutang sebesar 

Rp174.498 miliar. Pada 2009 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp198.547 miliar. Meskipun 

mengalami kenaikan, tingkat 

perputarannya harus tetap dikontrol 

agar terhindar dari risiko seperti kredit 

macet dan risiko lain yang 

mengakibatkan kerugian bagi bank. 

Salah satu cara yang efektif adalah 

dengan lebih selektif dalam memilih 

calon nasabah yang mengajukan kredit 

pinjaman serta mengintensifkan lagi 

cara penagihan piutang yang efektif 

dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas, 

perlu kiranya melakukan penelitian 

yang hasilnya diharapka dapat 

mengetahui tentang pengaruh 

perputaran piutang terhadap 

rentabilitas. 
 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini 

adalah perputaran piutang dan 

rentabilitas ekonomi pada PT Bank 

Mandiri Tbk per-triwulanan tahun 

2003-2009. Data yang diambil adalah 

data sekunder yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia yang tercantum 

dalam Indonesian Capital Market 

Directory 2009.  
 

3. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data 

mengenai pengaruh perputaran 

piutang (variabel X) terhadap 

rentabilitas (Variabel Y) maka 

digunakan analisis sebagai berikut: 

a) Perputaran Piutang 

Piutang adalah aktiva atau 

kekayaan perusahaan yang timbul 

sebagai akibat dari 

dilaksanakannya praktik 

penjualan kredit. Penjualan kredit 

dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka merangsang minat para 

pelanggan. Sehingga diharapkan 

dengan melakukan penjualan 

kredit ini perusahaan dapat 

memperkuat pasar dan 

memperbesar hasil penjualan. 

Perputaran piutang dalam satu 

periode dapat dihitung dengan 

rumus: 

Perputaran Piutang = 

kali 1  x 
Piutang rata-Rata  

kreditbersih  Penyaluran
 

           

(Bambang Riyanto, 2002: 90) 

 

b) Rasio Rentabilitas 

Yaitu untuk mengukur 

kemampuan manajeman bank 

dalam memperoleh keuntungan 

(laba) dari total aktiva yang 

dimilikinya. Semakin besar ROA 

dalam suatu bank, maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut, dan 

tentu saja ini akan menjadi salah 

satu indikator posisi suatu bank 

apakah termasuk kategori baik 

atau sebaliknya. 

               
           

            
     

        (Dendawijaya, 2005: 120) 

 
c) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi ini digunakan 

untuk memperkirakan nilai dari 

variabel tidak bebas (Y) pada nilai 

variabel bebas (X) tertentu, sehingga 

dapat diketahui berapa besar pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel 

lainnya (Sugiyono, 2004: 243). 

      Setiap perubahan variabel bebas 

(X) akan diimbangi dengan perubahan 

variabel tidak bebas (Y). Adapun 

persamaan garis regresi linier 

sederhana adalah, sebagai berikut: 

  Y  =  a + bX + e 

Dimana: 

a  = Intercept (konstanta) 

b  =  Koefisien arah garis linier yang 

menunjukkan satu satuan X 

terhadap perubahan Y  
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Y =  Variabel yang mewakili data 

rentabilitas sebagai variabel tidak 

bebas 

X =  Variabel yang mewakili data 

perputaran piutang sebagai variabel 

bebas 

e  =    Epsilon 

 
d) Koefisien Determinasi dan Non 

Determinasi 

Yaitu alat analisis yang digunakan 

untuk mengukur dan mengetahui 

presentase pengaruh perputaran 

piutang terhadap rentabilitas, untuk 

mengetahui besarnya presentase 

pengaruh dari faktor lain diluar 

rentabilitas, dengan menggunakan 

rumus Sudjana (2001: 264). 

e) Uji Hipotesis 

f) Pengujian Model 

 
4. Hasil Penelitian  

Untuk menganalisis pengaruh perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi PT 

Bank Mandiri Tbk Periode 2003-2009, 

digunakan annalisis regresi, analisis 

koefisien korelasi dan analisis koefisien 

determinasi. Data perkembangan variable 

tersebut dapat dilihat pada table berikut 

ini: 

Tabel  

Perputaran Piutang dan Rentabilitas 

Ekonomi PT Bank Mandiri Tbk 

Periode 2003-2009 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah 

kembali). 

  

Untuk mengetahui pengaruh 

perputaran piutang terhadap Rentabilitas 

Ekonomi, model yang digunakan adalah 

regresi sederhana, namun sebelumnya 

perlu dilakukan uji model (uji asumsi 

klasik) untuk menguji kelayakannya. 

Tahun Perputaran Piutang  

(kali) 

Rentabilitas Ekonomi 

(%) 
2003 1.002 0.002 

2004 1.108 0.003 

2005 1.060 0.0004 

2006 1.051 0.001 

2007 1.297 0.002 

2008 1.268 0.0022 

2009 1.189 0.0027 

1. Uji Normalitas 
Hasil analisis dapat dilihat dengan 

melihat gambar dibawah ini : 

 
Charts 

 

 
 

 

 
 

 
 

Berdasarkan gambar diatas dapat 

dikatakan bahwa model berdistribusi 

Normal, karena kurva berbentuk Lonceng, 

serta pada diagram Normal P-P plot 

regretion standardized yang 

menggambarkan keberadaan titik-titik 

disekitar garis dan pada scater plot 

tampak titik-titik yang menyebar yang 

kesemuanya menunjukkan model 

berdistribusi Normal.  

Untuk menghindari perbedaan 

pendapat dalam menilai bentuk gambar 

yang ada maka pada uji normalitas 

dibantu dengan analisis Kolmogorov-

Smirnov. Berdasarkan pada One Sample 

http://www.idx.co.id/
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Kolmogorov Smirnov Test   dapat dilihat 

bahwa Asymp. Sig (2-tailed) > α atau 

0.964 > 0.05 sehingga model dikatakan 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Linieritas 
Hasil analisis dapat dilihat dari 

gambar dibawai ini : 

 
 

Berdasarkan grafik Scatterplot 

diatas, maka dapat diketahui bahwa 

linearitas terpenuhi karena plot antara 

nilai residual terstandarisasi dengan nilai 

prediksi terstandarisasi tidak berbentuk 

pola tertentu atau acak dan analisis 

Mackinnon-White-Davodson (MDW) di 

atas dapat dinyatakan bahwa data 

penelitian dinyatakan linier karena sig Z1 

> 0,005. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji model dapat dikatakan tidak 

terjadi adanya heteroskedastisitas  apabila 

t-hitung < t-tabel atau Sig. –t > α.  
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.002 .004  -.444 .676 

PerputaranPiutang .003 .003 .391 .950 .386 

a. Dependent Variable: ABRESID 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk 

pengujian heteroskedastisitas dapat 

dinyatakan bahwa data penelitian tidak 

terjadi heteroskedastisitas karena nilai 

sig> dari 0,005. 

  

Berdasarkan ke-3 uji tersebut, 

dapat disimpulkan model regresi layak 

dijadikan alat untuk penelitian ini. 

Dengan menggunakan program SPSS 

Versi 20.0, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Dari data, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Y = -0.002 + 0.003 X 

Dimana: 

Y = Rentabilitas Ekonomi 

X = Perputaran Piutang 

Penjelasan dari persamaan: 

a. Konstanta sebesar -0.002 menyatakan 

bahwa jika tidak ada perubahan 

perputaran piutang (x = 0), maka 

rentabilitas ekonomi sebesar -0.002.  

b. Perputaran piutang sebesar 0.003, 

menunjukkan bahwa perubahan 

variabel perputaran piutang 

sebesar (x = 1), sehingga 

Rentabilitas Ekonomi sebesar 

0.001. Artinya tingkat perputaran 

piutang yang tinggi akan 

meningkatkan alat-alat likuid yang 

sekaligus meningkatkan 

profitabilitas. 
 

 Koefisien Determinasi 
 Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan program komputasi SPSS 

for windows release 20, terangkum pada 

tabel berikut:  

Model Summary  
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .391
a
 .153 -.017 .00092 

a. Predictors: (Constant), PerputaranPiutang 

 

 R 

Pada tabel koefisien korelasi 

di atas menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel 

yaitu sebesar 0.391. Artinya 

tingkat perputaran piutang 

dengan Rentabilitas Ekonomi 

pada PT Bank Mandiri Tbk 

memiliki keeratan hubungan 

sebesar 0.391. Hubungan 

antar variable menunjukkan 

adanya korelasi dimana 

indikator perputaran piutang 

yang merupakan bagian dari 

modal kerja akan menentukan 

perolehan laba atau tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

 R square (R²) 
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Koefisien determinasi D = 

     x 100% sebesar 0.153, 

perputaran piutang 

mempengaruhi Rentabilitas 

Ekonomi sebesar 15.30%. 

Sisanya sebesar 84.70% 

merupakan pengaruh faktor 

lain. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya komposisi 

struktur modal, likuiditas, 

kebijakan perusahaan, dan 

sebagainya. 

 

 Uji Hipotesis 
 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dengan perhitungan analisis 

regresi linier menggunakan program 

komputasi SPSS for Windows release 20 

terangkum sebagai berikut :  

Diperoleh harga signifikansi 

sebesar 0.386. Karena harga signifikansi 

atau nilai Sig. 0.386 > α (0,05) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi 

pada Bank Mandiri periode 2003-2009 

tidak signifikan. 

Dari hasil analisis dan pengujian 

analisis regresi dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan 

perputaran piutang terhadap rentabilitas 

ekonomi pada Bank Mandiri periode 

2003-2009. Hal ini kemungkinan 

dikarenakan kurangnya tahun penelitian 

dan tidak hanya melihat tingkat 

perputaran piutang sebagai tolak ukur 

dalam rentabilitas ekonomi melainkan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Secara teoretis terjadinya 

transaksi kredit akan menimbulkan 

piutang, akan dibayarkan oleh debitur 

bersamaan dengan pembayaran utangnya 

dalam bentuk pinjaman kredit yang 

diberikan oleh pihak kreditur. Dalam 

operasionalisasinya bank mempunyai 

suatu pegangan terhadap tingkat 

perputaran yang terjadi di dalam suatu 

periode tertentu.  

Kondisi di atas akan 

berpengaruh terhadap rentabilitas, 

karena dari semua kekayaan atau 

aktiva yang dimiliki harus berputar 

jangan sampai idle (menganggur) 

karena akan mengakibatkan turunnya 

rentabilitas. Sehingga semakin cepat 

perputaran piutang maka semakin 

besar pula laba yang diperoleh 

perusahaan. Dengan demikian 

retabilitas ekonomi perusahaan akan 

meningkat. 
 

5. Simpulan dan Saran 

Simpulan  

a. Diketahui bahwa selama tahun 2003-

2009 tingkat perputaran piutang Bank 

Mandiri fluktuatif. Selama beberapa 

periode tersebut, Bank Mandiri 

mampu meningkatkan intermediasi 

atau penyaluran kredit kepada pihak 

ketiga. Dalam hal ini untuk 

menghitung tingkat perputaran 

piutang, selain mengetahui jumlah 

kredit yang disalurkan juga perlu 

diketahui rata-rata piutang dengan 

membandingkan piutang pada awal 

tahun dan piutang di akhir tahun. 

Tingkat perputaran piutang tertinggi 

terjadi pada 2007, tingkat perputaran 

piutang yang terendah pada 2003. 

b. Laba operasi PT Bank Mandiri Tbk 

mengalami fluktuasi, laba tertinggi 

dicapai pada 2009. Kondisi aktiva 

perusahaan secara umum mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, kondisi 

ini mencerminkan pengelolaan 

alokasi dana perusahaan setiap 

tahunnya mampu dioperasikan secara 

optimal sehingga memperbaiki posisi 

aktiva perusahaan. Implikasinya 

rentabilitas ekonomi PT Bank 

Mandiri Tbk fluktuatif. Rentabilitas 

ekonomi tertinggi dicapai pada 2004. 

 

Saran 

1. Perusahaan sebaiknya 

mempercepat perputaran piutang, 

karena jika nilai modal kerja 

negatif akan mengganggu kegiatan 

operasional bank dan 

mempengaruhi laba operasi, 

dengan mempercepat perputaran 

modal kerja bersih maka akan 

sedikit dana yang menganggur 

sehingga akan lebih 

menguntungkan perusahaan. 

2. Perusahaan selalu memperhatikan 
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tingkat perputaran piutang yang 

merupakan bagian dari modal 

kerja. Perusahaan harus 

mempergunakan modal kerja 

secara produktif dalam 

hubungannya dengan aktivitas 

bank. 
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