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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

 Menurut Eddy Cahyono (2012), Era globalisasi telah membawa 

pembaruan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di 

dalam negeri maupun di dunia internasional. Dampak yang paling dirasakan bagi 

perekonomian Indonesia adalah semakin ketatnya persaingan di sektor industri 

yang menuntut design pembangunan industrialisasi yang mampu memberikan 

nilai tambah produk dari beragam sumber daya alam maupun non sumber daya 

alam. 

Perkembangan industri tekstil dan garmen di Indonesia menarik untuk 

dicermati. Industri ini merupakan salah satu industri yang bertahan di tengah 

kondisi perekonomian Indonesia. Meski krisis ekonomi global melanda dan 

banyak terjadi pemutusan hubungan kerja pada pegawai garmen, industri garmen 

nasional ternyata mencatat pertumbuhan positif sekitar 0.18 % untuk skala 

nasional. Pertumbuhan positif ini terjadi karena Indonesia tidak tergantung pada 

pasar Amerika Serikat. Indonesia diselamatkan karena masih ada 24-26 % pasar 

Eropa, Jepang dan Timur Tengah. Ini adalah potensi bagi bisnis tekstil sekaligus 

industri garmen (www.kompas.com, diakses pada 10 Oktober 2013 pukul 21.35). 

Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba dan besar kecilnya laba 

yang dapat dicapai merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola 

perusahaan (Munawir, 2007:183). Menurut Bambang Riyanto (2008), Pada 

http://www.kompas.com/
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dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan 

selalu memerlukan dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari 

maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Dana yang digunakan 

untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja. 

Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasinya sehari-hari, dimana modal kerja yang telah dikeluarkan itu diharapkan 

akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek 

melalui hasil penjualan produksinya. Modal kerja yang berasal dari penjualan 

produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan 

operasional selanjutnya. Modal kerja ini akan terus berputar setiap periodenya di 

dalam perusahaan. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) efisiensi adalah perbandingan 

output dengan input, atau jumlah output per unit input. Efisiensi modal kerja 

adalah pemanfaatan modal kerja aktivitas operasional perusahaan secara optimal 

sehingga mampu meningkatkan kemakmuran perusahaan itu sendiri. Penggunaan 

modal kerja akan dinyatakan optimal jika jumlah modal kerja yang digunakan 

dalam perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar pula bagi 

perusahaan. Menurut Lukman Syamsuddin (2007:200) efisiensi dalam manajemen 

modal kerja sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan atau keberhasilan 

jangka panjang dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan yang dalam 

hal ini memperbesar kekayaan bagi para pemilik. Keberhasilan jangka panjang 

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan jangka pendek oleh karenanya efisiensi 
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pengelolaan kerja ini penting untuk dilakukan karena mendorong perusahaan 

untuk mencapai tujuan jangka pendek.  

PT Argo Pantes Tbk (ARGO) berencana melakukan transaksi jual dan 

sewa balik atas aset kepada PT Daya Sembada Finance yang merupakan pihak 

terafiliasi dengan perseroan. Transaksi ini dilakukan untuk menambah modal 

kerja dan meningkatkan utilitas aset tersebut. Manajemen perusahaan dalam 

prospektus singkat menjelaskan dengan transaksi penjualan aset ini, Argo Pantes 

akan memperoleh dana tunai atau tambahan kas senilai Rp 75 miliar. Selanjutnya 

perseroan akan melakukan sewa balik atas aset tersebut dengan opsi untuk 

dimiliki kembali pada akhir masa sewa balik. Pada tahap pertama, perseroan akan 

menyerahkan 73 mesin spinning dengan nilai pasar sebesar Rp 16,37 miliar untuk 

mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 15 miliar. Selanjutnya perseroan akan 

berproduksi dengan cara menyewa mesin-mesin itu yang mencakup mesin 

spinning sebanyak 179 mesin senilai Rp 74,61 miliar, 20 mesin weaving senilai 

Rp 5,33 miliar, 1 peralatan lain-lain senilai Rp 1,49 miliar, dan 1 buah peralatan 

utilitas senilai Rp 2,7 miliar. 

Perseroan mendapatkan bunga sewa sebesar 13,5% atas sewa aset tersebut 

dengan jangka waktu selama 4 tahun. Sedangkan grace period untuk penjualan 

aset sampai dengan sewa kembali aset tersebut disepakati selama 6 bulan setelah 

efektifnya perjanjian ini. Setelah transaksi tersebut, jumlah kas dan setara kas 

perseroan akan bertambah sebesar 203,4% menjadi Rp 111,87 miliar dari 

sebelumnya sebesar Rp 36,87 miliar, dan jaminan sewa pembiayaan sebesar Rp 

http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/ARGO


4 
 

9,13 miliar. Penambahan membuat total aset perseroan naik 5,25% menjadi Rp 

1,68 triliun, dari sebelumnya Rp 1,6 triliun. 

Menurut Departemen Riset IFT, melakukan sewa aset merupakan pilihan 

yang paling mungkin oleh Argo Pantes sebagai sumber pendanaan aktivitas 

operasi. Argo Pantes memiliki posisi kas yang kecil hingga semester I 2011, yakni 

senilai Rp 36,87 miliar, sehingga tidak dapat diandalkan untuk membiayai 

aktivitas perusahaan. Argo Pantes juga memiliki ruang sempit untuk melakukan 

pinjaman eksternal. Rasio utang kena bunga terhadap ekuitas Argo Pantes yang 

ditunjukkan oleh interest bearing debt to equity sudah mencapai 2,36 kali. Nilai 

utang ini belum termasuk utang subordinasi senilai Rp 203,42 miliar yang telah 

mengalami restrukturisasi menjadi zero coupon bond dengan jangka waktu jatuh 

tempo menjadi 25 tahun. 

Untuk mendanai aktivitas operasi dengan lebih ekspansif, sewa aset yang 

dipergunakan Argo Pantes menjadi sumber pendanaan alternatif seiring dengan 

terbatasnya pendanaan kas internal maupun pinjaman eksternal. Meski demikian, 

Argo Pantes perlu melakukan efisiensi baik dari sisi biaya produksi maupun biaya 

operasional agar dapat menghasilkan kas yang lebih besar untuk mendanai 

aktivitas dan memperbaiki struktur permodalannya. 

Pendapatan usaha Argo Pantes tercatat tumbuh 53% pada semester I 2011 

menjadi Rp 464,34 miliar. Namun, dengan pertumbuhan pendapatan yang solid 

ini, laba kotor Argo Pantes hanya Rp 14,81 miliar, dan laba usaha hanya senilai 

Rp 3,06 miliar. Sementara perusahaan membukukan rugi usaha senilai Rp 8,49 
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miliar (www.indonesiafinancetoday.com, diakses pada 13 Desember 2013 Pukul 

20.15). 

Menurut Agus Sartono (2007), Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Profitabilitas yang tinggi akan menggambarkan efektivitas 

manajemen dalam mengelola perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila 

efektivitas dan efisiensi penggunaan modal dapat dicapai, maka terdapat 

kemungkinan perusahaan menghasilkan laba yang besar. 

Menurut Agus Sartono (2007), Likuiditas berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

memiliki kemampuan membayar.   

Tiga dari lima emiten produsen garmen memiliki likuiditas rendah yang 

ditunjukkan oleh rasio lancar hingga kuartal III 2011. Likuiditas rendah 

menunjukkan tidak tercukupinya aset-aset lancar yang dimiliki ketiga emiten itu 

untuk melunasi utang-utang yang sifatnya jangka pendek. Hasil kajian 

menunjukkan tiga emiten garmen di antaranya memiliki rasio lancar di bawah 1 

kali. Eratex Djaja, Apac Centertex, dan Argo Pantes menjadi emiten dengan rasio 

lancar di bawah 1 kali, yang berarti aset-aset lancar yang dimiliki oleh ketiga 

http://www.indonesiafinancetoday.com/
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perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang jangka pendek. Eratex 

Djaja, emiten dengan nilai penjualan Rp 180 miliar per kuartal III 2011, memiliki 

likuiditas terendah, dengan rasio lancar hanya 0,37 kali per September 2011. 

Rasio ini mencerminkan aset-aset lancar yang dimiliki Eratex Djaja hanya mampu 

menutupi 37% nilai kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. 

Sedangkan rasio lancar Apac Centertex, emiten dengan nilai penjualan Rp 1,56 

triliun per kuartal III 2011, sebesar 0,52 kali. Rasio lancar Argo Pantes sebesar 

0,74 kali, lebih tinggi dibanding Eratex Djaja dan Apac Centertex. 

Pan Brothers dan Ever Shine Tex menjadi dua emiten garmen dengan 

likuiditas paling memadai. Rasio lancar masing-masing sebesar 1,57 kali untuk 

Pan Brothers dan 1,12 kali untuk Ever Shine Tex. Dengan rasio di atas 1 kali, 

maka Pan Brothers dan Ever Shine memiliki kemampuan menggunakan aset-aset 

lancar, seperti kas, piutang, hingga persediaan, yang cukup untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek. Bahkan kemampuan kas Pan Brothers yang 

memiliki nilai penjualan di atas Rp 1,5 triliun hingga kuartal III 2011 paling kuat 

dibandingkan dengan keempat emiten lainnya. . 

Posisi likuiditas yang rendah, profitabilitas yang berfluktuasi, serta tingkat 

penggunaan utang yang cukup tinggi oleh perusahaan garmen menjadi penyebab 

perbankan tidak menjadikan industri tekstil sebagai target pemberian pinjaman. 

Juga karena outlook tekstil yang dinilai sebagai sunset industry atau industri yang 

telah memasuki fase matang menuju penurunan. Beberapa perusahaan tekstil 

memiliki perputaran persediaan yang lambat serta periode penagihan piutang yang 

lama, sehingga mengakibatkan kondisi likuiditas yang semakin ketat. Sementara 
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faktor persaingan industri yang ketat, termasuk dengan produk impor, serta 

bargaining power perusahaan yang rendah, mendorong lebih rendahnya 

profitabilitas perusahaan (www.indonesiafinancetoday.com, diakses pada 13 

Desember 2013 Pukul 21.45). 

Menurut Agus Sartono (2007), Solvabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan sekiranya saat ini di likuidasikan. Pengertian 

solvabilitas dimaksudkan sebagai kemapuan perusahaan untuk membayar semua 

utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kinerja laba bersih lima emiten serat sintetis tergolong fluktuatif. Dari 

kinerja laba bersih lima emiten serat sintetis dengan pendapatan di atas Rp 1 

triliun terlihat antara tahun 2006 sampai dengan 2011, tidak ada emiten yang 

dapat mencatat capaian laba bersih secara konsisten. Fluktuasi di industri ini 

disebabkan fluktuasi harga minyak. Industri serat sintetis yang mengandalkan 

minyak sebagai dasar bagi bahan bakunya membuat pergerakan harga minyak 

yang fluktuatif turut terefleksi pada harga bahan baku maupun harga jual 

perusahaan. Hal ini pada akhirnya berimbas kepada capaian laba bersih 

perusahaan. Komponen bahan baku merupakan komponen biaya utama yang 

mencapai 53%-73% atas biaya pokok penjualan kelima emiten.  

Selain disebabkan harga minyak, fluktuasi laba bersih juga disebabkan 

relatif tingginya penggunaan mata uang asing dalam kegiatan operasional di 

industri ini, salah satunya untuk utang. Asia Fibers yang tercatat memiliki rasio 

utang kena bunga tertinggi, mencatat kerugian kurs Rp 475 miliar atau 11,4% atas 

http://www.indonesiafinancetoday.com/
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pendapatan hingga kuartal III 2012 sebesar Rp 4,17 triliun. Berdasarkan laporan 

keuangan, kerugian kurs ini disebabkan karena utang dalam mata uang asing yang 

harus ditanggung perusahaan. Pembelian bahan baku pada umumnya merupakan 

impor dari luar negeri. Hal ini menjadi faktor tambahan tingginya faktor fluktuasi 

kurs yang turut menambah tekanan fluktuasi laba bersih. 

(www.indonesiafinancetoday.com, diakses pada 13 Desember 2013 Pukul 22.00). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Solvabilitas 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan.” (Studi Empiris pada Perusahaan 

Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2012). 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang 

akan diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Apakah efisiensi modal kerja secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

2. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

3. Apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

http://www.indonesiafinancetoday.com/
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4. Apakah efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah efisiensi modal kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui apakah likuiditas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

3. Untuk mengetahui apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui apakah efisiensi modal kerja, likuiditas dan 

solvabilitas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Praktisi 

 Bagi perusahaan 

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang 

berkaitan dengan rasio keuangan. 
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 Bagi investor 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Akademisi 

 Bagi penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, 

kemudian dapat meningkatkan pemahaman penulis dalam 

membandingkan teori yang diperoleh selama masa kuliah dengan 

permasalahan yang terjadi di lapangan. 

 Bagi pihak lain 

Dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi, serta sebagai informasi tambahan dalam 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan judul yang diteliti 

oleh penulis. 

 

1.5       Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan tekstil dan garmen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resmi www.idx.co.id dan 

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) cabang Bandung. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai selesai. 

 

http://www.idx.co.id/

