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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang Penelitian 

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini, maka adanya persaingan 

antar perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis akan semakin ketat. Untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat 

tersebut, maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan 

oleh pihak manajemen dengan baik. Bagi pihak manajemen, selain dituntut untuk dapat 

mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif 

dan efisien, juga dituntut untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang. 

Modal kerja sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan. Adanya modal kerja yang 

cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami 

kesulitan dan hambatan yang mungkin akan timbul. Adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini memberikan kerugian karena 

dana yang tersedia tidak dipergunakan secara efektif dalam kegiatan perusahaan. 

Sebaliknya, kekurangan modal kerja merupakan sebab utama kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. 
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Pengelolaan modal kerja berkenaan dengan pengelolaan aktiva lancar dan utang 

lancar perusahaan. Apabila perusahaan tidak bisa mempertahankan modal kerja yang 

cukup, kemungkinan perusahaan akan berada dalam keadaan tidak mampu membayar 

kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dan terancam mengalami kebangkrutan 

(Syamsudin, 2011; 201). Dengan pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien maka 

perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu (Irawati, 2006; 58). Sedangkan menurut Sartono (2001; 119), 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Menurut Fahmi (2011; 135), ada beberapa ukuran yang 

digunakan untuk melihat kondisi profitabilitas suatu perusahaan, antara lain adalah gross 

profit margin, net profit margin, return on investment, dan return on equity. 

Kemampuan perusahaan melakukan kinerja yang efektif dan efisien demi 

memperoleh laba dapat dilihat dari pencapaian profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menjalankan operasinya sehingga mampu 

meningkatkan laba. Untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, perusahaan perlu mengelola 

modal kerjanya secara efisien. Efisiensi modal kerja yaitu mengupayakan agar modal kerja 

yang tersedia tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Sutrisno (2011; 50)
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Masalah modal kerja merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian besar dari 

perusahaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk 

memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan akan 

kehilangan pendapatan dan keuntungan. Sartono (2001; 385). 

Fenomenanya adalah berdasarkan laporan keuangan periode 2010-2013 PT. 

Sumatera Muda Propertindo mengalami peningkatan modal kerja yang signifikan, namun 

di sisi lain tingkat profitabilitas perusahaan rendah yang tidak sesuai dengan kenaikan 

modal kerja. Dengan kata lain tingkat produktivitas modal kerjanya rendah. 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai modal kerja dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS” 

(Studi Kasus pada PT. SUMATERA MUDA PROPERTINDO) 

1.2  Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan modal kerja perusahaan. 

2. Bagaimana berkembangan profitabilitas perusahaan. 

3. Bagaimana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan: 

1. Untuk mengetahui perkembangan modal kerja perusahaan. 

2. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, secara operasional hasil dari penelitian ini sekiranya dapat 

dijadikan sebagai salah satu informasi bagi manajemen dalam menilai kondisi 

perusahaan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan 

manajemen dimasa yang akan datang. 

2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan gambaran yang dapat dijadikan 

pembanding antara teori yang selama ini di dapat dengan pelaksanaan yang 

sebenarnya di lapangan. Selain itu penelitian ini berguna sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang membutuhkan 

informasi mengenai analisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas untuk 

dijadikan sumber dokumentasi bagi pengembangan selanjutnya. 
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1.5  Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan untuk 

menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap PT Sumatera Muda 

Propertindo, bertempat di Jalan BPP Perumahan Surya Akbar II No.1 Talang Jambi, 

Sukarami Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2014 sampai 

dengan selesai. 


