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ABSTRAK 

 

Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal antara 

lain laba perusahaan itu sendiri. Laba merupakan salah satu faktor 

untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Laba yang tinggi 

menunjukkan semakin baik perusahaan dalam menjalankan 

operasinya sehingga mampu digunakan untuk menunjang kegiatan 

operasi perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaannya. Rumusan 

Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah: Bagaimana Pengaruh Secara 

Persial dan simultan Perputaran persediaan barang dagang dan jumlah 

karyawan terhadap peningkatan laba di toko Grosir Putra Aneka Pasar 

Tengah Bandar Lampung. Bagaimana perputaran persediaaan barang 

dan laba menurut perspektif islam. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dengan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari data yang diambil melalui pemilik toko putra aneka lampung. 

Analisis data yang digunakan adalah. Metode analisis deskriptif 

kuantitatif yang diolah menggunakan spss versi 20.0.Variabel 

penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu peningkatan laba (y) 

dan variabel independen yaitu perputaran persediaan barang dagang 

(xi), jumlah karyawan (x2). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

perputaran persediaan barang dagang berpengaruh terhadap 

peningkatan laba. Dan disimpulkan variabel independen yaitu 

perputaran Persediaan barang dan jumlah karyawan berpengaruh 

positif secara simultan terhadap peningkatan laba. Peningkatan laba 

dalam perspektif ekonomi islam mendorong pandayagunaan harta 

melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk 

menganggurkan (idle). Bahkan dorongan ini secara khususnya sangat 

dianjur atau diperintahkan oleh Allah Swt kepada orang orang yang  

mendapatkan amanah untuk memelihara harta milik  orang orang yang 

belum mampu atau melakukan bisnis dengan baik. 

 

 

Kata Kunci: Perputaran Persediaan, Jumlah Karyawan, Peningkatan 

Laba
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MOTTO 

 

                         

                             

             

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum,mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui  

apa yang kamu kerjakan. 

 (Q.S. Al-Maidah : 8)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah, “Analisis Perputaran Persediaan 

Barang Dagang Dan Jumlah Karyawan Terhadap Peningkatan 

Laba (Study Pada Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar 

Lampung)”.Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab).
1
 

2. Perputaran Persediaan  

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan berputar atau berganti dalam satu periode.
2
 

3. Barang Dagang 

Barang dagang bisa didefinisikan sebagai aset 

perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan, kemudian dijual 

kembali untuk mendapatkan keuntungan.
3
 

4. Karyawan 

Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga 

dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa 

                                                           
1 Hamzah Ahmad,  Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar 

Mulya, 1996), h. 21 
2 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 181 
3Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: salemba empat, 2009) h.14  

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada 

pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.
4
 

5. Laba 

Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari 

pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah 

yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam 

menghasilkan barang atau jasa tersebut.
5
 

6. Perspektif 

Adalah perubahan dalam tingkah lakusebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
6
 

7. Ekonomi Islam 

Adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya 

realisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan 

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi  yang 

berkesinabungan  dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.
7
 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan memilih judul “Analisis Perputaran 

Persediaan Barang Dagang Dan Jumlah Karyawan Terhadap 

Peningkatan Laba dalam perspektif ekonomi islam (Study Pada 

Toko Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar Lampung)”.Yaitu 

sebagai berikut: 

 

                                                           
4https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh ,diakses pada tanggal 17 april 2020 

pukul 20.34 
5 Warren,et. Al, Analisis Laporan Keuangan (edisi VI), (Jakarta: Salemba 

Empat 2007),h.2 
6 Indra Jati Sidi, (2004). Pelayanan Profesional, Kegiatan Belajar-Mengajar 

yang Efektif. Puskur Balitbang Depdiknas., Jakarta. hal. 4 
7. Nurul Huda,Ranti Wiliasih dkk,Ekonomi Makro Islam ( Jakarta : Prenada 

Media Group,2008)h.2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
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1. Secara Objektif 

 Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan 

Grosir Putra Aneka merupakan salah satu pusat grosir terbesar 

di Bandar Lampung yang berorientasi mencari laba dan harus 

dapat mengelola perusaaan dengan efektif dan efisien supaya 

terhindar dari kerugian, dengan berusaha mewujudkan efisiensi 

biaya diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba yang 

optimal, Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. 

2. Secara Subjektif  

a. Memberi tahukan kepada penulis dan pembaca mengenai 

perputaran persediaan barang dagang dan jumlah karyawan 

terhadap upaya meningkatkan laba. 

b. Tersedianya referensi dan literatur yang terkait dengan 

penelitian ini dan tersedianya sumber lain seperti buku 

ataupun jurnal sehingga penulis optimis dan tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Di zaman era globalisasi ini perusahaan swasta maupun 

instansi pemerintah dituntut untuk mengikuti perkembangan hidup 

usahanya, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri, jasa dan dagang atau usaha lainnya.Hal ini dilakukan 

sebagai suatu usaha agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaannya sendiri. 

Dengan cara meningkatkan kegiatan di dalam menjalankan 

perusahaan, maka dapat membantu perusahaan untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di 

luar maupun di dalam perusahaan.
8
Dalam upaya untuk mencapai 

tujuan itu, perusahaan harus dapat beroperasi secara lancar dan 

dapat mengkombinasikan semua sumber daya yang ada, sehingga 

dapat mencapai laba yang optimal. 

                                                           
8 Cintia Dewi Farhana. “Pengaruh Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap Profitabilitas” dalam Jurnal Manajemen, 2016, h. 2 
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Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak 

hal antara lain laba perusahaan itu sendiri. Laba merupakan salah 

satu faktor untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan.Selain 

itu juga usaha yang sering dilakukan oleh perusahaan agar 

perkembangan bisnisnya berjalan dengan baik adalah dengan 

meningkatkan penjualannya serta mampu mengontrol perputaran 

persediaannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan laba.
9
 

Laba juga memiliki arti penting di dalam perusahaan karena laba 

merupakan ukuran dari seluruh prestasi perusahaan, semakin besar 

laba yang di peroleh maka perusahaan akan mampu untuk bertahan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta kuat dalam menghadapi 

persaingan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari 

pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah 

yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam 

menghasilkan barang atau jasa tersebut.
10

Laba yang tinggi 

menunjukkan semakin baik perusahaan dalam menjalankan 

operasinya sehingga mampu digunakan untuk menunjang kegiatan 

operasi perusahaan dan kelangsungan hidup 

perusahaannya.Banyak ayat-ayat dalam Al - Quran yang 

menyinggung tentang laba (keuntungan) baik yang berkaitan 

dengan perniagaan (bisnis) ataupun yang berkaitan dengan tata 

cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.”Pembahasan 

yang berkaitan dengan keuntungan dalam Al-Qur’an tidak di 

khususkan untuk perniagaan, namun lebih banyak ditunjukan 

kepada manusia sebagai individu.Hal ini dapat dicontohkan dari 

surat Fussilat ayat 35 yang menyatakan:” 

                             

”Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan 

kepada orang-orang yang sabar dan tidak akan dianugerahkan 

melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang 

besar”.(QS. fussilat:35). 

                                                           
9Ibid.,hlm. 3 
10 Warren,et. Al, Analisis Laporan Keuangan (edisi VI), (Jakarta: Salemba 

Empat 2007), h.2 
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Islam sangat mendorong dan motivasi pendayagunaan 

harta atau modal secara optimal untuk mendapatkan keuntungan 

yang maksimal, Islam menekankan prinsip keadilan dan kebebasan 

dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang jelas 

sehingga tidak merugikan penjual dan tidak pula mendzalimi 

konsumen atau pembeli.Berbagai bentuk aksi bisnis yang dapat 

mempengaruhi harga dilarang dalam Islam.” 

Keuntungan yang ditawarkan kepada manusia apabila ia 

mampu berperilaku baik dan mentaati hukum Allah seperti yang 

terdapat dalam AlQur’an sejatinya bisa dibandingkan untuk 

keuntungan bagi suatu usaha.”Hal ini dikarenakan pada dasarnya 

seorang manusia juga merupakan perusahaan bagi dirinya sendiri. 

Sehingga tata cara yang ditujukan kepada manusia agar ia menjadi 

orang (manusia) yang beruntung dapat diterapkan kepada 

perusahaan yang juga memiliki tujuan untuk memperoleh 

keuntungan.”Banyak yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan berdagang atau 

berniaga.Tujuan utama dari berdagang adalah untuk memperoleh 

keuntungan, disamping itu juga berdagang dapat membantu orang–

orang dalam pemenuhan kebutuhannya.Sehingga adanya simbiosis 

mutualisme dimana seorang penjual bisa mendapatkan keuntungan 

dari hasil menjual komoditas yang dibutuhkan pembeli sementara 

pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam usaha pencapaian laba yang optimal perusahaan 

perlu melakukan suatu pertimbangan khusus dalam 

memperhitungkan laba, ada beberapa faktor– faktor yang 

mempengaruhi laba, antara lain harga jual barang atau jasa, yaitu 

perubahan harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada 

periode sebelumnya. Akibat biaya yang tibul dari perolehan atau 

pengolahan suatu produk yang mempengaruhi harga jual produk 

yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan naik turunnya laba. 

Volume barang atau jasa yang dijual,yaitu perubahan jumlah 

barang yang di jual akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang 

diperoleh. Semakin tinggi tingkat jumlah barang yang di jual maka 

semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh. Harga pokok 

penjualan, yaitu jika harga pokok penjualan barang berubah namun 
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harga jual tidak berubah maka laba juga akan memperoleh 

perubahan. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga bahan 

baku dan biaya-biaya lainnya, dengan demikian laba juga di 

pengaruhi oleh harga pokok penjualan tersebut yang 

mengakibatkan laba bisa menjadi semakin naik atau semakin 

menurun.
11

Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau 

memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan 

secara terus menerus untuk memproduksi barang-barang serta 

mendistribusikannya kepada pelanggan.
12

 

Pada perusahaan dagang, persediaan merupakan barang 

dagangan yang sangat penting karena jika terjadi kekurangan atau 

kelebihan persediaan merupakan gejala yang kurang baik bagi 

perusahaan yang akan menyebabkan kerugian.
13

Persediaan 

merupakan unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur aktif 

dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, 

diubah, dan kemudian dijual kepada konsumen. Persediaan adalah 

barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau untuk dijual 

kembali pada masa atau periode yang akan datang atau bahan baku 

yang telah diproduksi perusahaan yang akan digunakan dalam 

proses produksi.
14

 Perputaran persediaan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan berputar atau berganti dalam satu periode.
15

 

Semakin tinggi rasio perputaran persediaan menunjukkan 

bahwa modal kerja yang dibutuhkan dalam persediaan semakin 

rendah dan hal ini baik bagi perusahaan namun begitu sebaliknya 

semakin rendah perputaran persediaan maka tidak baik bagi 

perusahaan yang mengakibatkan dana yang tertanam dalam 

persediaan tidak cepat kembali menjadi kas perusahaan.
16

 

                                                           
11 Ni Luh Gede Erni Sulindawati, et. Al, Intermediate Acounting, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),h.73 
12Wibowo Ed All.Akuntansi Keuangan Dasar 2. (Grasindo. t.t.p, 2009) h.52 
13Ibid, hlm. 53 
14 Alexandri, M.B, Manajemen Keuangan Bisnis Teori dan Soal, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 135 
15 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 

181 
16 Munawir, Analisis Laporan Keuangan (edisi IV), (Yogyakarta: YPKN 

2014), h. 75 
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Sumberdaya manusia merupakan salah satu aset terpenting 

bagi perusahaan, Peran sumberdaya manusia bagi perusahaan tidak 

hanya dilihat dari hasil produktivitas kerja tetapi juga dapat dilihat 

dari kualitas kerja yang dihasilkan, Banyak perusahaan yang 

memberikan perhatian khusus pada efisiensi, efektifitas dan 

produktivitas sumber daya perusahaanya. Karena dari ketiga hal 

tersebut, perusahaan dapat melihat penggunaan optimal dari 

sumber daya yang dimiliki serta pencapaiannya terhadap target 

yang diinginkan oleh suatu perusahaan.Hal ini dapat dipenuhi 

apabila perusahaan melakukan pengaturan terhadap jadwal 

penyelesaian permintaan dengan sebaik-baiknya. Salah satu faktor 

yang berpengaruh agar pesanan dapat diselesaikan atau terpenuhi 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu faktor waktu, pekerja 

atau tenaga kerja yang terlibat langsung didalam bagian suatu 

proses. Efisiensi dalam bidang SDM berkaitan dengan aktivitas 

kerja dan waktu yang dibutuhkan karyawan serta standar-standar 

kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan Job 

Description yang diberikan oleh pihak manajemen. 

Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi proses 

produksi yang baik, diperlukan suatu rancangan sistem kerja yang 

tepat, dimana dalam sistem kerja tersebut produktivitas dan 

performansi kerja dapat dicapai dengan melalui pengembangan 

work design, pengaturan kondisi kerja, dan pendayagunaan secara 

maksimal dari sumber daya yang ada. Karyawan adalah aset yang 

berharga bagi perusahaan.Tanpa adanya karyawan perusahaan 

tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya.Karyawan 

merupakan manusia biasa yang juga memiliki rasa lelah.Rasa lelah 

dapat ditimbulkan dari berbagai macam hal, misalnya dari beban 

kerja pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Beban kerja adalah 

suatu istilah yang digunakan untuk menyebut harga atau cost dari 

pencapaian suatu target kegiatan. Setiap beban kerja yang diterima 

seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik 

maupun mental pekerja yang menerima beban kerja tersebut agar 

tidak terjadi kelelahan.
17

 

                                                           
17Siti Wardah, Dkk, “Penentuan Jumlah Karyawan Yang Optimal 

PadaPenanaman Lahan Kelapa Sawit DenganMenggunakan Metode Work Load 
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Profitabilitas yang tinggi sangat diharapkan oleh semua 

perusahaan, salah satunya adalah Toko Grosir Putra Aneka Pasar 

Tengah Lampung Bandar Lampung. Perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan pakaian jadi yang dibutuhkan oleh manusia dari 

segi fashion ataupun kebutuhan berpakaian yang tran pada masa 

sekarang. Pencapaian tujuan Toko Grosir Putra Aneka yaitu 

memperoleh laba semaksimal mungkin, sehingga dapat 

meningkatkan volume penjualannya. Berdasarkan hasil observasi 

diketahui target dan realisasi laba bersih pada periode 2017 sampai 

2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Realisasi Laba Toko Grosir Putra Aneka 2017-2019 

Tahun 
Laba Usaha 

Selisih 
Target Realisasi 

2017 223.444.900 423.544.900 200.100.000 

2018 212.889.500 512.289.500 299.400.000 

2019 267.489.020 667.989.020 400.500.000 

Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Toko Grosir Putra Aneka 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi 

laba usaha pada Toko Grosir Putra Aneka periode 2017 

memperoleh laba usaha sebesar Rp.423.544.900, melampaui target 

perusahaan yang hanya Rp. 223.444.900 dengan selisih Rp. 

200.100.000, hal tersebut menunjukan bahwa penjualan barang 

pada Toko Grosir Putra Anekapada tahun 2017 melampaui target 

yang diharapkan oleh perusahaan, sedangkan pada periode tahun 

2018 perusahaan memperoleh laba usaha sebesar Rp. 512.289.500 

tidak sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan yaitu 

sebesar Rp. 212.889.500 dengan selisih Rp. 299.400.000 hal 

tersebut menunjukan bahwa penjualan periode 2015 dalam 

realisasinya jauh dari target yang diharapkan pada Toko Grosir 

                                                                                                                             
Analysis (Wla)”. Jurnal Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, 

Universitas Islam Indragiri, Vol 15 No. 1 (Desember 2017), H. 28-34 
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Putra Aneka. Sedangkan pada tahun 2019 memperoleh selisi yang 

sangat signifikan yaitu Rp 400.500.000 dikarenakan permintaan 

konsumen tidak terpenuhi yang diakibatkan oleh kurangnya 

pasokan persediaan bahan baku. 

Untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka dilakukan 

pengkajian mengenai persediaan awal dan persediaan akhir periode 

2017 – 2019, berdasarkan laporan keuangan periode 2017 dan 

2019 pada Toko Grosir Putra Aneka, diketahui persediaan barang 

awal, persediaan akhir dan rata-rata persediaan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Persediaan Barang pada Toko Grosir Putra Aneka 

Periode 

(Tahun) 

Persediaan 

Barang Awal 

Persediaan 

Barang Akhir 

Rata-rata 

Persediaan 

2017 98.474.445 55.000.000 89.150.000 

2018 82.500.000 74.150.000 65.050.000 

2019 114.550.000 124.210.000 93.500.000 

Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Toko Grosir Putra Aneka 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa persediaan 

awal, persediaan akhir dan rata-rata persediaan barang pada Toko 

Grosir Putra Aneka periode 2017 dan 2019 mengalami kenaikan 

pada rata-rata. Pada periode 2017Toko Grosir Putra Aneka 

mengalami persediaan awal yang mencapai Rp. 98.474.445 

sedangkan pada akhir periode persediaan akhir yang hanya Rp. 

55.000.000 dengan rata-rata persediaan Rp. 89.150.000, sedangkan 

pada periode 2018 persediaan awal sebesar Rp. 82.500.000 dan 

pada akhir periode persediaan akhir mengalami kenaikan yang 

mencapai Rp. 74.150.000 dengan rata-rata persediaan barang Rp. 

65.050.000, dan pada periode 2019 persediaan awal sebesar Rp. 

114.550.000 dan pada akhir periode persediaan akhir mengalami 

kenaikan yang mencapai Rp. 124.210.000 dengan rata-rata 

persediaan barang Rp. 93.500.000. 
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Berdasarkan uraian diatas diduga perputaran persediaan 

barang ada kaitanya dalam peningkatan penjualan  pada Grosir 

Putra aneka yang terlihat jelas adanya peningkatan laba pada tahun 

akhir yaitu pada tahun 2019 yang memperoleh laba terus 

meningkat dari tahun 2017 sampai 2019 padaToko Grosir Putra 

Anekamembuka toko di jalan padang no.05 pasar tengah tanjung 

karang, Bandar lampung.Sebagai salah satu toko grosir terbesar 

yang terletak dipusat kota dengan beberapa cabang grosir lainya 

dan dengan banyaknya kompetitor yang bergerak dibidang yang 

sama membuat usaha ini harus lebih meningkatkan kinerja untuk 

bersaing dengan jumlah karyawan yang tepat sesuai kebutuhan 

tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian tentang “Analisis 

Perputaran Persediaan Barang Dagang Dan Jumlah 

Karyawan Terhadap Peningkatan Laba Dalam Perspektif  

Ekonomi Islam Pada Toko Grosir Putra Aneka Pasar Tengah 

Lampung Bandar Lampung” menarik untuk dilakukan. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat terarah dan untuk menghindari 

meluasnya ruang lingkup, Maka penulis membatasi penelitian 

hanya berkaitan dengan Analisis Perputaran Persediaan Barang 

Dagang Dan Jumlah Karyawan Terhadap Peningkatan Laba dalam 

persektif ekonomiislam (Study Pada toko Grosir Putra Aneka Pasar 

Tengah Bandar Lampung)” 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh perputaran persediaan barang dagang 

terhadap peningkatan laba di toko Grosir Putra Aneka Pasar 

Tengah Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah karyawan terhadap peningkatan 

laba di Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar Lampung? 
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3. Bagaimana pengaruh perputaran persediaaan barang dan jumlah 

karyawan secara Simultan terhadap peningkatan laba di toko 

Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian 

tersebut dapat memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan penelitian tersebut antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui perputaran persediaan barang 

dagangterhadap peningkatan laba di Grosir Putra Aneka Pasar 

Tengah Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui jumlah karyawan terhadap peningkatan laba 

di Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui perputaran persediaan barang dan jumlah 

karyawan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan 

laba di Grosir Putra Aneka Pasar Tengah Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi Penulis  

Sebagai tambahan wawasan ilmu dan pengetahuan serta 

pengalaman penulis mengenai pengaruh perputaran persediaan 

barang dagang dan jumlah karyawan terhadap peningkatan laba. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

tentang pengelolaan persediaan dan penjualan yang lebih baik 

agar menghasilkan laba yang optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan referensi dan gambaran dalam melakukan 

penelitian dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan. 



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Laba 

a. Pengertian Laba 

Pengertian Laba dalam dunia usaha laba suatu istilah 

yang tidak asing lagi karena salah satu tujuan utama suatu 

perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal 

mungkin.Laba merupakan perkiraan antara kenaikan atau 

penurunan ekuitas sebelum distribusi dan konstribusi dari 

pemegang ekuitas.
18

 Dengan tercapainya laba yang optimal, 

maka kesejahteraan suatu perusahaan akan terjamin. Karena 

suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil ketika perusahaan 

itu dapat menghasilkan laba yang dapat membiayai aktivitas 

perusahaan di periode selanjutnya. Dengan adanya laba 

maka perusahaan akan mampu bertahan dan bersaing di 

dunia usaha. Dengan kata lain bahwa perusahaan yang 

bertahan dalam dunia usaha adalah perusahaan yang dapat 

menghasilakan laba dengan maksimal. Karena semakin ketat 

persaingan suatu usaha maka suatu perusahaan akan terus 

berusaha agar perolehan labanya terus meningkat setiap 

periode. Dan untuk menyetahui apakah suatu perusahaan 

untung atau tidak maka harus dilakukan perhitungan laba 

bersih setiap akhir periode.Laba bersih merupakan selisih 

antara beban bunga, pajak penghasilan dengan pendapatan 

dari laba operasional.
19

Jadi dapat dikatakan bahwa laba 

bersih adalah pendatan perusahaan setelah dikurangi bunga 

dan pajak. 

                                                           
18John J. Wild, K. R. Subramanyam dan Robert F. Halsey, Analisis Laporan 

Kauangan (Jakarta : PT. Salemba Empat, 2008), Edisi 8, h. 407 
19Earlk. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen, Akuntansi Keuangan 

(Jakarta: PT. Salemba Empat, 2009), Edisi 16, h. 218. 
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Laba bersih merupakan laporan laba rugi (income 

statement) yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi 

perusahaan selama periode waktu tertentu.Laporan laba rugi 

merupakan laporan utama untuk melaporkan hasil kinerja 

dari suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi 

tertentu.Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi 

saat ini adalah laba akuntansi. Laba akuntansi didefinisikan 

sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari 

transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang 

berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba akuntansi 

terbagi atas tiga yaitu, laba kotor, laba operasi dan laba 

bersih.Laba bersih mengindikasikan profitabilitas 

perusahaan. 

Laba bersih mencerminkan pengambilan kepada 

pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Laba 

perusahaan yang tinggi belum tentu menunjukkan 

profitabilitas yang tinggi, akan tetapi profitabilitas yang 

tinggi sudah dapat dipastikan bahwa laba yang dihasilkan 

tinggi.
20

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan 

atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah 

dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk 

laporan laba rugi.Laba bersih (net income) merupakan 

selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap 

semua biaya-biaya kerugian.
21

Laba bersih membantu 

menarik modal investor baru yang berharap untuk menerima 

dividen dari operasi perusahaan yang berhasil di masa 

mendatang.
22

Laba bersih adalah kelebihan seluruh 

pendapatan atau seluruh biaya untuk seluruh periode tertentu 

setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam 

                                                           
20 Universitas Sumatera Utara, http://repository.usu.ac.id/, diunduh tanggal 

29 januari pukul 10.14 
21 Soemarso S.R, Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Salemba Empat, 

2009), h. 235 
22 Glencha Desgrio Christosa Binilang; Ventje Ilat; Lidia M. Mawikere, 

“Pengaruh Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha, Perubahan Utang Usaha dan 

Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Depan pada Perusahaan 

yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 2015” Jurnal 

EMBA, Vol. 5 No. 2, Juni 2017, h. 1486 
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laporan laba rugi.
23

Laba bersih merupakan net income to 

shareholders (laba bersih bagi pemegang saham) yang 

akandibagikan dalam bentuk deviden.Laba bersih 

merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan 

setelah bunga dan pajak.
24

Laba adalah laba akuntansi yang 

merupakan selisih pengukuraan pendapatan dan biaya. 

Besarnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat 

tergantung atas ketepatan pengukuran dan biaya.
25

Laba yang 

dimaksud terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba 

bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen 

harus mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan 

mengurangi semua beban (expenses) atas pendapatan.
26

Laba 

bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, 

biaya riset, dan pengembangan.Laba bersih disajikan dalam 

lapora laba rugi dengan menyandingkan antara pendapatan 

dengan biaya. 

b. unsur-unsur laba, Antara lain:  

1) Pendapatan, adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva 

suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi 

dalam suatu periode akuntansi, yang berasal dari aktivitas 

operasi dalam hal ini penjualan barang (kredit) yang 

merupakan unit usaha pokok perusahaan. 

2) Beban, adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau 

kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang 

terjadi dalam aktivitas operasi. 

3) Biaya, adalah kas atau nilai equivalen kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan 

membawa keuntungan masa kini dan masa datang untuk 

                                                           
23 NS. Abdullah, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: IKIP, 1993), h. 289 
24 John J. Wild, K.R. Subramanyam dan Robert F. Halsey, Analisis Laporan 

Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, edisi 8 buku 2, Penerjemah: Bachtiar dan 

Harahap, 2005), h.25 
25 Dafid Irawan dan Nurdhiana, “Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas 

Operasi terhadapKebijakan Deviden pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2010”, h. 10 
26 Dewi Utari, et.al, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2014), h. 63 
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organisasi. Biaya yang sudah kadaluarsa disebut beban, 

tiap periode beban dikurangkan dengan pendapatan pada 

keungan laba rugi untuk menentukan laba periode. 

4) Untung rugi. Untung adalah kenaikan ekuitas atau aktiva 

bersih yang berasal dari transaksi atau kejadian yang 

mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode 

akuntansi. 

5) Penghasilan, hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan 

keuntungan yang dikurangi beban dan kerugian dalam 

periode tersebut. Laba bersih adalah kenaikan aset dalam 

suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi 

atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, 

pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak, dan 

deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas 

pemegang saham semula.
27

 Laba dipandang sebagai suatu 

peralatan prediktif yang membantu dalam peramalan laba 

mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. 

Laba terdiri dari hasil operasional, atau luar biasa, dan 

hasil-hasil non-operasional, atau keuntungan dan 

kerugian luar biasa, dimana jumlah keseluruhannya sama 

dengan laba bersih.  

c. Jenis – jenis Laba 

Laba adalah salah satu hal yang paling penting 

dalam sebuah perusahaan salah satunya ukuran dari 

keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan 

laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran 

efisiensi suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis laba 

antara lain yaitu : 

1) Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan 

harga pokok penjualan. 

2) Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas 

yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada 

                                                           
27 Muhammad  M. Hanafi, Analisis Laporan Keuangan (Edisi V), ( Jakarta: 

Salemba Empat, 2010), h.32 
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perubahan-perubahan baesar dalam perekonomiannya, 

dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh 

karenanya, angka ini menyatakan kemampuan 

perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas 

sebagai jasa pada pemilik modal.  

3) Laba sebelum pajak atau EBIT (earning before tax) 

merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar 

operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam 

hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah 

ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai 

perusahaan. 

4) Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. 

Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dan 

perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu 

untuk dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang 

saham. 

d. Manfaat Analisis Laba 

Analisis laba merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan 

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya 

analisis laba akan banyak membantu manajemen dalam 

melakukan tindakan apa yang akan diambil ke depan dengan 

kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa 

penyebab naik atau turunnya laba tersebut sehingga target 

tidak tercapai. Dengan demikian, analisis laba memberikan 

manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen. Secara 

umum manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba 

adalah
28

 :  

1) Untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual Dengan 

diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak 

manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama 

berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan 

target harga jual yang lebih realistis. Kesalahan akibat 

                                                           
28 Yudiana, Fetria Eka. Dasar-dasar Manajemen Keuangan.(Yogyakarta. 

Penerbit Ombak 2013)h.38 
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penentuan harga jual ini pasti dikarenakan faktor 

perubahan harga jual yang sangat rentan terhadap 

perubahan di luar lingkungan perusahaan.  

2) Untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual 

Kenaikan harga jaul perlu dicermati penyebabnya, sebab 

naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan 

laba perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual 

dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya kenaikan 

biaya-biaya, namun harga jual juga dapat naik karena 

dipengaruhi dari luar perusahaan, misalnya pesaing 

sejenis menaikkan harga jualnya dan manajemen ikut 

pula menaikkan harga jual.  

3) Untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok 

penjualan Di samping kenaikan harga jual, laba kotor 

juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. 

Penyebab menurunnya harga jual tidak jauh berbeda 

dengan kenaikan harga pokok penjualan.  

4) Untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok 

penjualan Penyebab naiknya harga pokok penjualan juga 

sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan karena 

dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok 

penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu 

menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya.  

5) Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan 

akibat naik turunnya harga jual Analisis laba juga 

memberikan manfaat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga 

jual. Artinya ada pihak-pihak yang memang seharusnya 

bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau 

penurunan harga jual. 

6) Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan 

akibat naik turunnya harga pokok.  

7) Sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja 

manajemen dalam suatu periode Sudah pasti analisis laba 
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ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk 

menilai kinerja manajemen dalam suatu periode.  

8) Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen 

ke depan. Analisis laba digunakan sebagai bahan untuk 

menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan 

mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba 

sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin sekarang 

akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan 

ke jabatan yang lebih tinggi.  

2. Pertumbuhan Laba  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, “Penghasilan 

bersih (laba) sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar 

bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (Return On 

Investment) atau laba per saham (Earning Per Share)”. Kinerja 

perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 

mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu 

parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah 

pertumbuhan laba.Pertumbuhan laba digunakan untuk menilai 

kinerja suatu perusahaan. 

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain:  

a. Besarnya perusahaan.  

b. Umur perusahaan.  

c. Tingkat Leverage.  

d. Tingkat penjualan.  

e. Perubahan laba masa lalu.  

3. Perputaran Persediaan 

a. Pengertian Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam persediaan (invevtory) ini berputar dalam suatu 
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periode.
29

Semakin tinggi rasio perputaran persediaan 

menunjukan bahwa modal kerja yang dibutuhkan dalam 

persediaan semakin rendah.Untuk mencapai tingkat 

perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan 

dan pengawasan secara teratur.Hal ini yang jelas adalah 

rasio perputaran persediaan memberikan pemahaman 

tentang kualitas persediaan dan kesuksesan dalam 

memutarkan persediaan dan penjualan.
30

Dalam konsep ini 

semakin tinggi perputaran persediaan maka semakin baik 

bagi perusahaan, namun begitu sebaliknya semakin rendah 

perputaran persediaan maka semakin tidak baik bagi 

perusahaan.Perputaran persediaan adalah elemen utama dari 

modal kerja yang berupa aktiva yang selalu dalam keadaan 

berputar dimana secara terus menerus mengalami 

perubahan.
31

 Didalam perputaran persediaan perusahaan 

harus memperhatikan berapa kali persediaan di dalam 

gudang berputar atau diganti, karena secara tidak langsung 

akan memberikan akibat yang buruk terhadap perusahaan 

nantinya.  

Perputaran persediaan adalah rasio antara jumlah 

harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
32

 Bagi perusahaan 

melakukan kegiatan pemasaran tidak lepas akan kebutuhan 

barang-barang dagangan yang menjadi faktor utama dalam 

menunjang jalannya aktivitas pemasaran.  

Perputaran persediaan juga dapat diukur dengan 

menunjukan tingkat penjualan yang tinggi atau rendah dalam 

perusahaan tersebut, perputaran persediaan adalah mengukur 

antara volume barang dagangan yang dijual dengan jumlah 

persediaan yang dimiliki selama periode 

                                                           
29 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Predamedia Group, 

2010) h. 129 
30Wild, John J., Subramanyam, K.R. dan F. Halsey, Robert.Analisis 

Laporan Keuangan. Penerjemah: Bachtiar dan Harahap, edisi 8 buku 2, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2005)h.87 
31 Rudianto, pengantar akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 70 
32Ibid, h. 73 
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berjalan.
33

Perputaran persediaan dalam perusahaan 

menunjukkan kinerja perusahaan dalam aktivitas 

operasionalnya. Semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan akan 

memperoleh keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika 

tingkat perputaran persediaannya rendah maka kemungkinan 

semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

Munawir menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan akan memperkecil resiko terhadap 

kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau 

karena perubahan selera konsumen, disamping itu akan 

menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap 

persediaan tersebut. 

b. Faktor– faktor yang Mempengaruhi Perputaran Persediaan 

Adapun faktor– Faktor yang mempengaruhi 

perputaran persediaan meliputi tingkat penjualan, sifat teknis 

dan lamanya proses produksi serta daya tahan produk akhir. 

Tingkat perputaran persediaan (Inventory Turn Over) 

mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya model 

yang diinvestasikan ke dalam persediaan. Makin turn over 

persediaan maka jangka waktu modal yang diinvestasikan ke 

dalam persediaan makin pendek, sehingga untuk memenuhi 

volume penjualan tertentu membutuhkan jumlah modal yang 

lebih kecil dari pada Turn Over yang rendah.  

Tingkat perputaran persediaan barang jadi diukur 

dengan rasio perputaran persediaan.Tingkat perputaran 

persediaan menunjukkan berapa kali persediaan barang 

dagangan dijual atau dibeli kembali. Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan akan memperkecil resiko kerugian 

yang disebabkan penurunan harga atau perubahan selera 

konsumen dan bias menghemat biaya pemeliharaan 

persediaan.  

                                                           
33 Warren et all, Analisis Laporan Keuangan (Edisi V), (Jakarta: Salemba 

Empat, 2007) h. 462 
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Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali 

(secara rata-rata) persediaan barang dijual dan diganti 

selama satu periode.Perputaran Persediaan menunjukkan 

barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode 

akuntansi. Perusahaan yang tidak hanya membeli dan 

menjual barang dagangan melainkan juga memproduksi 

barang dagangan, maka perusahaan ini akan mempunyai 

persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang 

jadi pada akhir tahun. Turn over persediaan adalah 

merupakan ratio atau jumlah harga pokok barang yang dijual 

dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Periode perputaran persediaan dapat digunakan 

untuk melihat apakah terdapat ketidakseimbangan, yang bisa 

saja menunjukkan kelebihan investasi dalam berbagai 

komponen tertentu persediaan.
34

 

c. Mengukur Perputaran Persediaan 

Untuk mengetahui berapa kali perputaran persediaan 

dalam penjualan untuk menghasilkan laba, berikut dapat 

diukur dengan menggunakan rumus sebagi berikut
35

:  

 

 

 

  

  

 

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali 

persediaan berputar atau di ganti selama satu 

periode.Pengelola persediaaan suatu perusahaan dapat 

dilihat dari tingkat perputaran persediaannya.Semakin cepat 

perputaran persediaan maka semakin baik kondisi keuangan 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persedian 

                                                           
34 Aulia, Analisis Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Laba Bersih 

study kasuspa PT. Maju Karya (Persero), Jurnal Vol. 1 No. 1 2004 
35 Kasmir, h. 130 
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berarti semakin cepat dana yang diivestasikan pada 

persediaan dan penjualan kembali.
36

 

d. ManfaatMenghitung Rasio Perputaran Persediaan 

Semakin tinggi rasio perputaran persediaan maka 

menunjukkan modal kerja yang baik, dan sebaliknya rasio 

perputaran persediaan semakin rendah maka akan terjadi 

kerugiaan pada perusahaan.
37

Adapun manfaat perhitungan 

perputaran persediaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut.
38

 

1) Dapat diketahui apakah pengelolaan persediaan telah 

dilakukan dengan baik. 

2) Dapat diketahui kecepatan dari pergantian, dimana 

semakin tinggi pergantian persediaan, semakin semakin 

tinggi biaya yang dapat dihemat sehingga laba 

perusahaan naik. 

4. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Laba 

Pengelolaan persediaan merupakan suatu pekerjaan 

yang sulit, dimana kesalahan dalam menentukan tingkat 

persediaan dapat berakibat fatal. Raharjaputra menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, 

kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh 

keuntungan, begitu pula sebaliknya, jika tingkat perputaran 

persediaannya rendah maka kemungkinan semakin kecil 

perusahaan akan memperoleh keuntungan. Pendapat lain 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang 

disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan 

                                                           
36Hermansyah Sembiring dan Muhammad Rizal.Buku Pintar 

ManajemenKeuangan.(Bandung Citapustaka Media Perintis, 2011)h.50 
37Martono dkk.Manajemen Keuangan ( edisi-1), (Yogyakarta: Ekonisia: 

2008) h. 34 
38 Bambang Riyanto, Analisis Laporan Keuangan dan Penjualan ( edisi II), 

(Jakarta: Salemba empat, 2007), h. 85 
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selera konsumen, disamping itu akanmenghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut.
39

 

Perputaran persediaan merupakan ratio antara jumlah 

harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.Tingkat perputaran 

persediaan mengukur perusahaan dalam memutarkan barang 

dagangan dan menunjukkan hubungan antara barang yang 

diperlukan untuk menunjang atau mengimbangi tingkat 

penjualan yang ditentukan.Perputaran persediaan terhadap laba 

perusahaan harus memperhatikan persentase laba karena 

semakin besar laba maka perputaran persediaan terhadap laba 

meningkat.Perputaran persediaan adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan berapa kali persediaan berputar dalam satu 

periode. Apabila tingkat perputaran persediaan tinggi maka 

tingkat penjualannya akan tinggi, sehingga pendapatan dapat 

meningkat serta laba operasi juga akan meningkat.
40

Apabila 

tingkat perputaran persediaan rendah artinya tingkat 

penjualannnya juga rendah, sehingga pendapatan mengalami 

penurunan dan hal tersebut akan menimbulkan penurunan laba 

operasi yang diperoleh karena biaya-biaya tambahan yang harus 

dikeluarakan oleh perusahaan seperti biaya pemeliharaan dan 

biaya penyimpanan persediaan barang dagang. Rasio perputaran 

persediaan mengukur efisiensi pengelolaan barang dagang. 

Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai 

efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya 

manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.Rasio 

perputaran persediaan (InventoryTurnover) digunakan untuk 

mengukur perjalanan persediaan sampai kembali menjadi uang 

kas.
41

 

Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan dengan 

persediaan atau harga pokok dengan persediaan. Rasio 

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini 

                                                           
39 Sawir Agnes, h. 48 
40 Bambang Riayanto, h.89 
41Ibid, h. 90 
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berputar dalam suatu periode.
42

Apabila rasio yang diperoleh 

tinggi, ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efesien dan 

likuid persediaan semakin baik.Demikian pula apabila 

perputaran persediaan rendah berarti perusahaan bekerja secara 

tidak efesien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan 

yang menumpuk. Ada beberapa pengaruh perputaran persediaan 

terhadap laba antara lain sebagai berikut:
43

 

a. Faktor Waktu Lamanya waktu antara mulai dilakukannya 

pemesanan bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan 

yang dipesan tersebut dan diterima digudang persediaan. Hal 

ini akan menghambat lama atau cepatnya perputaran 

persediaan yang memberikan pengaruh terhadap laba. 

b. Penggunaan bahan baku rata-rata. Salah satu dasar untuk 

memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode 

tertentu, khususnya selama periode pemesanan barang. 

Apabila penggunaan bahan baku yang berlebihan akan 

mengakibatkan biaya–biaya yang tibul akibat penggunaan 

bahan baku tersebut dan berpengaruh terhadap berkurang 

atau bertambahnya laba. 

c. Resiko kehabisan persediaan. Pengiriman barang yang 

dipesan, apakah tepat waktu atau sering kali terlambat. 

Apabila terjadi hal kehabisan barang maka akan 

menghambat penjualan dan sangat berpengaruh terhadap 

lama atau cepatnya persediaan tersebut menjadi laba. 

5. Pengertian Persediaan 

Persediaan dapat diartikan sebagai barang–barang yang 

disimpan untuk digunakan atau dijual kembali pada masa atau 

periode yang akan datang.
44

 Persediaan juga mencakupi barang 

jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang 

sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta 

perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. 

                                                           
42 Kasmir, h.135 
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44 Niluh Gede Erni Sulindawati, et. Al, intermediate Accounting, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.73 
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Sedangkan dalam perusahaan jasa biaya persediaan meliputi 

upah dan biaya personalia lainnya secara langsung menangani 

pemberian jasa termasuk tenaga penyedia dan overhead yang 

diatribusikan.
45

Selaian itu, persediaan merupakan investasi 

modal dalam aktiva lancar yang paling besar, adanya persedian 

barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan 

aktiva yang selalu dalam keadaan berputar dan secara teus 

menerus mengalami perubahan, oleh karena itu investasi dalam 

persediaan adalah satu bentuk investasi yang adanya 

dipentingkan oleh perusahaan. Secara teknis, persediaan adalah 

suatu teknik yang berkaitan dengan penetapan terhadap 

besarnya persediaan bahan yang harus diadakan untuk 

menjamin kelancaran dalam kegiatan operasi produksi.
46

 Tanpa 

adanya persediaan, perusahaan akan menghadapi resiko dimana 

pada suatu waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan para 

pelanggannya.
47

Oleh karena itu hal ini dapat berakibat buruk 

bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan 

menjadi kehilangan kesempatan utuk memperoleh keutungan 

yang seharusnya didapatkan. Menurut PSAK No. 14, hal 14.1 

s/d 14.2 dan 14.9-IAI,2002 persediaan adalah asset:
48

 

a. Barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha 

normal 

b. Barang dalam proses produksi atau dalam perjalanan; atau  

c. Barang dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Keberadaan persediaan memiliki nilai strategis bagi 

perusahaan, hal ini disebabkan sekitar 25% atau lebih dari 

investasi yang ditanamkan dalam modal usaha berupa 

persediaan.Artinya, persediaan mendominasi aktiva lancar 

                                                           
45 Supriyono, Akuntansi Biaya, Yogyakarta: (BPFE Yogyakarta, 2000),h.53 
46 gus Ristono, Manajemen Persediaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 
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perusahan yang merupakan modal kerja guna memutar roda 

persediaan.
49

Untuk itu pengendalian dalam perusahaan sangat 

diperlukan karena berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan.Pengendalian yang baik berhubungan dengan 

perencanaan yang baik. Tanpa perhitungan yang baik, maka 

perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya, sehingga akan 

berdampak juga pada biaya produksi, sehingga harga yang 

diterima konsumen menjadi lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pengendalian yaitu
50

: 

a. Menjaga agar perusahaan tidak kehabisan bahan baku 

sehingga menyebabkan terhentinya proses produksi. 

b. Menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau 

kelebihan sehingga biaya – biaya yang timbul dari 

persediaan tidak besar pula. 

c. Selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan 

juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang/ bahan 

penggantian atau biaya kehabisan barang atau bahan (stock 

out) relative besar. 

Dalam hal ini persediaan adalah sebagai suatu aktiva 

yang meliputi barang-barang milik perusahaan (harta) dengan 

maksud untuk dijual dalam suatu periode tertentu atau 

persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau 

proses produksi. Persediaan merupakan barang yang dijual 

dalam aktifitas operasi normal perusahaan, persediaan 

merupakan salah satu komponen modal kerja.Dengan 

pengecualian organisasi jasa tertentu,persediaan merupakan 

aktiva inti dan penting dalam perusahaan,khususnya perusahaan 

yang bergerak dibidang perdagangan dan manufaktur. 

Persediaan harus diperhatikan karena merupakan komponen 

utama dari aktivitas operasi dan langsung mempengaruhi 

perhitungan laba. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk 

dijual dalam kegiatan usaha normal,dalam proses produksi dan 
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dalam perjalanan,atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

(supplies) untuk digunakan dalam proses produksi dan 

pemberian jasa. Karena apabila persediaan terlalu kecil, maka 

kegiatan operasi perusahaan akan mengalami penundaan atau 

beroperasi pada kapasitas yang rendah. Akan tetapi apabila 

perusahaan mempunyai persediaan yang terlalu banyaak namun 

kurang efektifitas pengelolaannya, maka perputaran persediaan 

rendah sehingga akan mempengaruhi laba perusahaan.
51

 

Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual 

dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pemgerjaan atau proses produksi 

ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaanya 

dalam proses produksi.
52

Persediaan adalah sejumlah barang 

jadi, bahan baku, barang dalam proses yang dimiliki perusahaan 

dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut
53

.  

Persediaan merupakan barang yang dijual dalam 

aktifitas operasi normal perusahaan. Persediaan adalah aktiva 

yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam 

proses produksi dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan 

atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses 

produksi dan pemberian jasa.
54

 

Persediaan merupakan bagian yang paling aktif dalam 

operasi perusahaan, yang secara terus-menerus dibeli atau 

diproduksi maupun dijual. Sumber daya perusahaan dapat 

diinvestasikan dalam barang yang dibeli atau diproduksi, akan 

tetapi kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan 

perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola tingkat 

                                                           
51 Agus Sartono, Manajemen Keuangan Internasional, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2003) h. 38 
52Ibid, hlm. 49 
53 Murdifin Haming, Manajemen Produksi Modern, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012) h. 55 
54Ibid, hlm. 56 
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persediaan perusahaan, sehingga perusahaan dihadapkan pada 

permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis.
55

 

Persediaan adalah barang-barang yang dimilki oleh 

perusahaan dagang, baik berupa usaha grosir maupun ritel, 

ketika barang-barang tersebut telah dibeli dan ada kondisi siap 

untuk dijual.
56

persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual 

dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan bahan baku 

yang menunggu penggunaannya dalam pengerjaan atau proses 

produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam suatu proses produksi.  

Persediaan berpengaruh terhadap neraca maupun 

laporan laba rugi yang mempunyai peranan penting dalam 

menetukan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode dan 

manajemen perusahaan yang efektif merupakan kunci 

keberhasilan operasi perusahaan. Manajemen berusaha untuk 

mempertahankan kuantitas dan jenis persediaan yang cukup 

untuk memenuhi permintaan konsumen tetapi disisi lain 

manajemen juga harus menghindari biaya penyimpanan yang 

terlalu tinggi dan pemeliharaan persediaan yang akan 

melambung. Persediaan memiliki dua karakteristik penting, 

yakni:  

a. Persediaan tersebut merupakan milik perusahaan 

b. Persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen Persediaan 

merupakan aktiva yang harus dikelola dengan baik, 

kesalahan dalam pengelolaan akan mengakibatkan 

komponen aktiva lain menjadi tidak optimal, bahkan bisa 

mengakibatkan kerugian. 

Persediaan Bagi perusahaan garmen dan tekstil 

persediaan merupakan hal yang harus dimiliki perusahaan. 

Persediaan tersebut dapat berupa bahan baku, barang dalam 

proses atau barang jadi. Persediaan harus dimiliki perusahaan 

karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai 

                                                           
55 Agus Sartono, h. 40 
56 Soemarso S.R, h. 50 
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sumber pendapatan.Persediaan merupakan aktiva perusahaan 

yang penting sekali, karena berpengaruh secara langsung 

terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

pendapatan. 

Persediaan merupakan suatu bagian investasi 

perusahaan yang merupakan kekayaan (assets) perusahaan 

dengan menggunakan berbagai sumber dana. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa persediaan merupakan barang yang bisa 

berupa peralatan, bahan mentah, dan barang jadi yang 

merupakan aset penting perusahaan untuk kemudian dijual 

kembali dalam aktivitas perusahaan guna memperoleh laba 

sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Tingkat persediaan 

yang optimal akan bergantung pada penjualan, sehingga 

penjualan harus diramalkan sebelum persediaan sasaran dapat 

disusun. Selain itu, karena kesalahan dalam penentuan tingkat 

persediaan akan mengarah pada hilangnya penjualan atau biaya 

penyimpanan yang berlebihan, manajemen persediaan memiliki 

arti yang cukup penting. 

6. Karyawan 

a. Pengertian Karyawan 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 

dalam pasal 1 bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan keja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sama halnya Berdasarkan 

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2003, tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat 

(Wijayanti, 2010:01). 

Pada dasarnya pengertian karyawan dipersamakan 

dengan pengertian buruh, tenaga kerja/pekerja atau 

diistilahkan juga dengan sebutan sumber daya manusia 

(SDM). Dalam artian secara makro, SDM meliputi semua 
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manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara 

atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki 

usiaangkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia 

angkatan kerja, maupun yang sudah mampu memperoleh 

pekerjaan. Disamping itu Sumber Daya Manusia secara 

makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia 

produktif, meskipun karena berbagai sebab dan masalah 

masih terdapat yang belum produktif karena belum 

memasuki lapangan kerja yang terdapat di masyarakatnya. 

Sumber Daya Manusia dalam arti mikro secara 

sederhana menurut Simamora (2005) adalah manusia atau 

orang yang bekerja atau jadi anggota suatu organisasi yang 

disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja 

dan lain-lain Lebih spesifik, karyawan/i adalah manusia 

yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk 

mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang 

maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau 

pengusaha atau majikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2006) menyebutkan bahwa karyawan merupakan orang 

yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) 

dengan mendapatkan gaji atau upah. 

b. Status Karyawan 

1) Karyawan Tetap 

Pengertian karyawan tetap dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai yang bekerja di 

suatu badan usaha (perusahaan) secara tetap berdasarkan 

surat keputusan. Sedangkan dalam kamus bisnis dan bank 

(dalam Mangkunegara, 2010) Pekerja tetap adalah 

pekerja atau mereka yang bekerja dengan memperoleh 

upah /gaji secara tetap baik ada kegiatan ataupun tidak, 

dibayar tetap, pada suatu periode tertentu dan tidak 

tergantung pada hari masuk kerjanya. Berdasarkan 

peraturan Dirjen pajak nomor 31/PJ/2009, pengertian 

pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara 
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teratur, termaksud anggota dewan komisaris dan anggota 

dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut 

mengelola perusahaan secara langsung, serta pegawai 

yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka 

waktu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja 

penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut: 

2) Karyawan Honorer 

Pengertian pekerja honorer dalam kamus Bisnis 

dan Bank adalah mereka yang bekerja tidak tetap yang 

upah mereka dibayar secara memperhatikan jumlah hari 

kerja pekerja tersebut. Dalam peraturan pemerintah 

nomor 48 tahun 2005 pasal 1 yang dimaksud dengan 

tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh 

pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 

pemerintahan atau yang penghasilanya menjadi beban 

anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah. 

3) Karyawan Kontrak 

Pengertian karyawan kontrak adalah karyawan 

yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu 

tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak 

dapat disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT), yaitu perjanjian kerja didasarkan pada suatu 

jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 tahun 

dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 

maksimal 1 tahun (undang-undang RI ketenagakerjaan 

2003, pasal 59 ayat 1). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa jenis status karyawan diantaranya: 

1) karyawan tetap yaitu karyawan yang bekerja disuatu 

badan usaha secara tetap berdasarkan surat keputusan. 

2) Karyawan honorer adalah karyawan yang bekerja tidak 

tetap yang upah mereka dibayar dengan cara 

memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut, dan 
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3) karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada 

waktu tertentu yang didasari dengan suatu perjanjian.
57

 

c. Fungsi dan Peranan Karyawan  

Karyawan dalam perusahaan memiliki fungsi dan 

peranan yang harus dilaksanakan.Diantaranya: 

1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

perintah yang diberikan. 

2) Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan 

perusahaan demi kelangsungan perusahaan. 

3) Bertanggung jawab pada hasil produksi. 

4) Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan (Soedarjadi, 

2009:15) 

Sebagai karyawan perusahaan harus memiliki 

kemampuan tinggi dan pengalaman dapat menjaga tanggung 

jawabnya terutama yang berhubungan dengan 

publiknya.Salah satu tugasnya yaitu memberikan solusi 

dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. 

Seperti hubungan antara dokter dengan pasiennya, sehingga 

manajemen akan bertindak pasif dalam menerima atau 

mempercayai apa yang disarankan oleh karyawan yang telah 

memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam 

memecahkan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi 

organisasi tersebut.  

d. Kewajiban Karyawan Dalam perusahaanKaryawan memiliki 

kewajiban yang harus dijalankan, seperti : 

1) Melaksanakan Pekerjaan dengan baik 

Seorang karyawan dituntut memiliki dedikasi dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya.Karyawan harus mengesampingkan 

masalah pribadinya dan harus melaksanakan pekerjaan 

dengan baik karena merupakan suatu kewajiban yang 

                                                           
57 Universitas muhamadiyah malang, http://repository.uma.ac.id/bitstream/, 

diunduh 9 maret pukul 10.14 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/
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akhirnya dapat menghasilkan hasil produksi yang 

optimal. 

2) Kepatuhan pada Aturan Perusahaan 

Setiap perusahaan ada suatu aturan yang 

mengatur tentang kewajiban dari masing-masing 

pihak.Dengan adanya kewajiban itu harus dipatuhi dan 

ditaati agar tidak timbul masalah dalam perusahaan. 

3) Menciptakan Ketenangan Kerja 

Salah satu indikator keberhasilan bahwa 

hubungan internal perusahaan terjalin dengan harmonis 

adalah terwujudnya ketenangan kerja di suatu lingkungan 

perusahaan.Dari ketiga kewajiban karyawan tersebut, 

diharapkan karyawan menjalankan tugasnya dengan baik 

agar tercapai tujuan dan mendapatkan hasil yang 

optimal.
58

 

4) Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pandangan ekonomi islam pada tenaga kerja 

adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh 

anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan 

yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan 

fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk 

bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang  yang  mampu,  lebih  

dari  itu  Allah  akan  memberikanbalasan yang setimpal 

yang sesuai dengan amal/kerja. 

Al-qur’an memberikan penekanan utama terhadap 

pekerjaan dan menerangkan  dengan  jelas  bahwa  manusia  

diciptakan  di  bumi  ini untuk bekerja keras untuk mencari 

penghidupan masing-masing, bahkan menjadikannya 

sebagai sebuah kewajiban terhadap orang- orang yang 

mampu,lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang 

                                                           
58Universitas medan area”(on-line), : 

http://eprints.umm.ac.id/35398/3/jiptummpp-gdl-putrifauzi-49891-3-.pdf 

diakses pada 9maret pukul 11.14 

http://eprints.umm.ac.id/35398/3/jiptummpp-gdl-putrifauzi-49891-3-.pdf
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setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan 

firman Allahdalam Q.S An-Nahl (16) ayat 97: 

                         

                      

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya 

akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.(Q.S. An-Nahl: 97). 

 

Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam 

adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya 

sendiri dan bermanfaat,  antara  yakni, Menghidupkan  tanah  

mati  (tanah  yang tidak ada pemiliknya dan tidak 

dimanfaatkan oleh satu orang pun), Menggali kandungan 

bumi, Berburu, Makelar, Peseroan antara harta dengan 

tenaga (mudharabah), Mengairi lahanpertanian (musaqat), 

dan Kontrak tenaga kerja (ijarah)
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Nurul Huda. et.al., Ekonomi Makro Islam, (Jakarta :Prenada Nedia 

Group,2009) , h.227-229 
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B. Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Judul Peneliti Variabel Hasil 

1 Pengaruh 

Persediaan 

Barang Terhadap 

Perputaran Kas 

Dengan Biaya 

Operasional 

Sebagai Variabel 

InterveningPada 

Cv.Putri 

Mupakat 

Meilinda 

Ariyani, 

Kalammolla

h (2015) 

(variabel 

bebas) 

Kontribusi 

pajak dan 

retribusi 

daerah 

(Variabel 

terikat) 

Perputaran 

Kas 

(Variabel 

Moderasi)  

Biaya 

Operasiona

l 

penelitian secara 

parsial Persediaan 

barang berpengaruh 

negatif terhadap 

biaya opearsional dan 

perputaran kas 

2 Pengaruh 

Perputaran 

Piutang Dan 

PersediaanTerha

dap Rentabilitas 

Pada Perusahaan 

SubSektor 

Rokok Yang 

Terdaftar Di Bei 

Nur Eza 

Aldi (2016) 

(variabel 

bebas) 

Perputaran 

Piutang 

Dan 

Persediaan 

(Variabel 

terikat)  

Rentabilita

s 

hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

perputaran piutang 

dan persediaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

rentabilitas 
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3 Pengaruh 

Perputaran 

Persediaan 

danPenjualan 

Terhadap Laba 

Bersih Pada UD. 

Flamboyan 

Coconut 

CentreBatu Bara 

Dalilah 

Siagian 

(2016) 

(variabel 

bebas) 

Perputaran 

Persediaan 

danPenjual

an  

 

(Variabel 

terikat) 

Laba  

bahwa perputaran 

persedian 

berpengaruh positif 

terhadap laba, 

penjualan juga 

berpengaruh positif 

terhadap laba dan 

perputaran persediaan 

dan penjualan  

memiliki pengaruh 

secara bersamasama 

terhadap laba  

4 Pengaruh 

Perputaran 

Persediaan Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Pt 

AmbaraMadya 

Sejati Di 

Singaraja Tahun 

2012-2014 

Cintya Dewi 

Farhana, 

Gede Putu 

Agus Jana 

Susila 

(2012) 

(variabel 

bebas) 

Perputaran 

Persediaan 

Dan 

Pertumbuh

an 

Penjualan   

 

(Variabel 

terikat) 

Profitabilit

as 

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

(1) Ada pengaruh 

yang positifdan 

signifikan secara 

simultan dari 

Perputaran persediaan 

(X1), dan 

Pertumbuhan 

penjualan (X2) 

terhadap profitabilitas 

(Y)  

6 Analisis Beban 

Kerja Untuk 

Menentukan 

Jumlah 

KaryawanOptim

al Pada Koperasi 

Pesantren 

(Kopontren) 

BinaanPemerinta

h (Pemkot) 

Surabaya 

Linanda Eka 

Anggraeni 

(2016) 

(variabel 

bebas) 

Beban 

Kerja 

(Variabel 

terikat) 

jumlah 

karyawan 

hasil 

pengukuranbeban 

dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata beban 

kerja karyawan pada 

bagian baguan 

Tabulator adalah 

8650,866 jam / tahun 

dengan jumlah 

karyawan yang 

optimal adalah 4 

orang. Pada bagian 

Adhocrata-rata beban 

kerja sebelum 
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dilakukan penelitian 

adalah 12.367,372 

jam / tahun dengan 

jumlahkaryawan yang 

optimal adalah 6 

orang.  

8 Analisis 

Perputaran 

Persediaan 

Barang Dalam 

Meningkatkan 

Laba Pada 

Kopkar 

GotongRoyong 

PT. PLN 

(Persero) Area 

Palop 

Muh. Najib 

Kasim, 

Riska 

(variabel 

bebas) 

perputaran 

persediaan 

(Variabel 

terikat) 

laba 

PalopoHasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hargapokok penjualan 

pada tiap tahunnya 

mengalamikenaikan. 

Inimenunjukkan 

bahwa semakin besar 

angkaperputaran 

persediaan 

makasemakinbagus 

karenaberarti 

perusahaan efisien 

dalam 

penyediaanpersediaan

nya 

9 Analisis 

Pengelolaan 

Persedian 

BarangDagang 

Untuk 

Mengoptimalkan 

Laba. 

Anggy 

Listiani, 

Sulistya 

Dewi 

Wahyunings

ih, 

(variabel 

bebas) 

Pengelolaa

n Persedian 

(variabel 

terikat) 

laba 

Hasil penelitian ini 

menunjukkah bahwa 

penerapan metode 

EOQ merupakan 

salah satu cara yang 

dapat digunakan oleh 

perusahaandalam 

mengelola persediaan 

barang dagang, 

metode ini dapat 

mengefisienkan biaya 

pemesanan dan biaya 

penyimpanan barang 

sehingga laba 

perusahaan dapat 

dioptimalkan 
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10 “Analisis factor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja 

karyawan” pada 

Pt. Bank 

Tabungan 

Negara 

(Persero)Cabang 

Bandung 

Rakhmad 

Nugroho 

(variabel 

bebas) 

kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara persial 

variabel 

kepemimpinan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Data diolah peneliti 2021 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang bermakna suatu 

konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan 

klausal hipotesis antara variabel independen dengan variabel 

dependen dalam memberikan jawaban sementara terhadap masalah 

yang diteliti.
60

Berdasarkan kajian teoritis, maka kerangka 

konseptual yang mendasari penelitian ini adalah bahwa perputaran 

persediaan adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan 

dana yang ditanam dalam persediaan dalam suatu periode tertentu 

dengan cara membagikan total penjualan dengan total persediaan 

setiap tahunnya. Tingkat perputaran yang tinggi menunjukkan 

cepatnya dana yang tertanam dalam persediaan kembali menjadi 

laba.  

Dengan perputaran persediaan yang tinggi akan 

mengakibatkan penjualan yang juga semakin cepat sehingga 

persediaan akan kembali menjadi laba juga lebih cepat. Semakin 

cepat persediaan menjadi laba, maka perusahaan akan memiliki 

kemampuan untuk membeli, mengolah dan menjual kembali 

persediaan tersebut kepada konsumen sehingga tingkat penjualan 

juga semakin meningkat.Suatu usaha juga harus memberikan 

perhatian khusus pada efisiensi, efektifitas dan produktifitas 

sumber daya perusahaanya.Untuk menghadapi persaingan yang 

                                                           
60Agus Parudin, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Uml 

(Bandar Lampung, 2010), Cetakan Kedua, H. 9 
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semakin kompetitif perusahaan membutuhkan usaha yang efektif 

dan efisien yang mengandung arti bahwa output yang dihasilkan 

oleh setiap karyawan sesuai denganapa yang ditargetkan oleh 

perusahaan.  

Berdasarkan jumlah output atau hasil kerja yang mampu 

dihasilkan oleh setiap karyawan, dapat diketahui berapa jumlah 

karyawan yang sesungguhnya diperlukan oleh perusahaan untuk 

mencapai target.Oleh karna itu, untuk memudahkan penelitian 

yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam 

penelitian ini, berikut ini Kerangka konseptual yang diuraikan di 

atas ditunjukkan pada gambar secara skematis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan 

teoritis maka dapat dikemukakan hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Diduga bahwa Perputaran Persediaan Barang 

Dagangmemilikipengaruh positif dan signifikan 

terhadapPeningkatan Laba. 

2. Diduga bahwa Jumlah Karyawan memilikipengaruh positif dan 

signifikan terhadapPeningkatan Laba. 
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3. Diduga bahwaPerputaran Persediaan Barang Dagang dan 

Jumlah Karyawan secara simultan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadapPeningkatan Laba. 
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