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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk mecapai 

tujuannya 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 operasianya sehari-hari, dimana modal kerja yang telah dikelurkan itu 

diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui 

hasil penjualan produksinya. Modal kerja yang berasal dari penjualan produk terebut akan segera 

dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan operasional selanjutnya. Modal kerja ini akan terus 

berputar setiap periodenya di perusahaan (Riyanto,2001). 

 Weston dan Bringham (1994), mengemukakan bahwa modal kerja adalah investasi 

perusahaan pada aktiva jangka pendek, seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang 

usaha dan persediaan. Sedangkan menurut (Riyanto,2001), modal kerja adalah nilai aktiva atau 

harta yang segera diajadikan uang kas dan digunakan perusahaan sehari-hari, misalnya untuk 

membayar gaji pegawai, pembelian bahan mentah, membayar ongkos angkutan, membauar 

hutang dan sebagainya. 
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 Pada umumnya setiap perusahaan melakukan kegiatan proses produksi, demi 

menghasilkan suatu barang jadi yang kemudian dijual kepada konsumen sehingga dari hasil 

penjualan barang tersebut diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba (Harahap,2004). 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu disebut profitabiltas 

(Munawir, 2004). Efektivitas profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui rasio profitabilitas 

(Sutrisno,2003). 

 Pemilik perusahaan, kreditur dan emiten merupakan pihak yang berkepentingan dengan 

profitabilitas. Bagi pemilik perusahaan profitabilitas dapat menentukan prestasi keuangan 

perusahaan. Semakin baik kinerja manajemen perusahaan maka semakin tinggi profitabilitas 

yang diperoleh. Sehingga mempengaruhi prestasi keuangan perusahaan (Sutrisno,2003). Apabila 

prestasi keuangan perusahaan semakin baik, maka dapat menarik minat kreditur untuk  

memberikan kredit dan emiten untuk menerbitkan surat  berharga kepada perusahaan tersebut, 

agar perusahaan dapat mencapai profitabilitas, perusahaan memerlukan sumber pendanaan untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari demi kelancaran proses produksi, yang disebut 

dengan modal kerja. Modal kerja bersifat fleksibel, karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

aktiva perusahaan, serta modal kerja juga memilliki tiga komponen penting yaitu kas, piutang 

dan persediaan (Esra dan Apriweni,2002). 

 Modal kerja memiliki sifat yang fleksibel, besar kecilnya modal kerja dapat ditambah 

atau dikurangi sesuai kebutuhan perusahaan. Menetapkan modal kerja yang terdiri dari kas, 

piutang, dan persediaan yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Besarnya modal kerja harus 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena baik kelebihan atau kekurangan modal kerja sama-

sama membawa dampak negative bagi perusaaan. 
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 Modal kerja yang berlebihan terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat 

berharga dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan berkumpulnya dana yang besar 

tanpa penggunaan yang produktif. Dana yang mati yaitu dana yang tidak digunakan 

menyebabkan diadakannya investasi dalam proyek-proyek yang tidak diperlukan dan yang tidak 

produktif. Disamping itu kelebihan modal kerja juga menimbulkan inefesiensi atau pemborosan 

dalam operasi perusahaan. 

 Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja 

sampai saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode perputaran modal kerja, makin cepat 

perputarannya sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efesien yang 

pada akhirnya rentabilitas semakin meningkat. 

 Kas merupakan salah satu komponen modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya 

(Riyanto,2001). Kas digunakan oleh perusahaan untuk membeli persediaan, membayar hutang, 

membayar upah dan gaji pegawai, membeli perlengkapan kantor dan lain lain. Kemampuan uang 

kas berputar selama satu periode tertentu untuk memperoleh pendapatan disebut perputaran kas. 

Jumlah kas yang berlebih disertai dengan perputaran kas yang rendah dapat menimbulkan 

sejumlah dana menganggur, sehingga penggunaan kas kurang efisien dan menyebabkan 

menurunnya profitabilitas (Rahma,2011). Akan tetapi jumlah kas yang cukup disertai dengan 

periode perputaran kas yang tinggi, mampu mempengaruhi minimnya kemungkinan resiko 

ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban, berarti penggunaan kas semakin efisien dan 

memperbesar kemungkinan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas. 

 Komponen penting modal kerja selain kas adalah persediaan. Persediaan sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan guna menjaga kelancaran proses produksi sehingga mampu 
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mempengaruhi profitabilitas perusahaan, terutama pada perusahaan manufaktur yang sebagian 

besar aktivitas proses produksi membutuhkan adanya persediaan. Persediaan adalah elemenn 

utama dari modal kerja yang merupakan akiva yang selalu berputar dan mengalami perubahan 

(Riyanto,2001), karena persediaan selalu mengalami perubahan maka manajer harus berhati-hati 

dalam mengelila dan menentukan jumlah persediaan, agar tidak timbul keleihan atau kekurangan 

persediaan. Apabila persediaan terlalu besar, maka biaya yang ditanggung perusahan untuk 

pemeliharaan dan penyimpanan di gudang bertambah, dan meningkatkan resiko kerusakan 

karena penyimpanan yang terlalu lama, sehingga menurunkan kualitas dan profitabilitas. Apabila 

perusahaan mengalami kekurangan persediaan, akan berakibat pada tersendatnya proses produksi 

sehingga biaya produksi rata-rata mengalami kenaikan dan menekan perolehan keuntungan 

perusahaan (Riyanto,2001). Guna mencegah hal tersebut, perputaran persediaan sangat 

diperlukan. 

 Perputaran persediaan yang tinggi, maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan 

perawatan persediaan kecil sehingga dapat menghemat biaya. Semakin kecil biaya yang di 

tanggung oleh perusahaan maka semakin besar profitabilitas yang didapat (Riyanto,2001). 

 Modal karja dalam perusahaan perlu ditelaah karena modal kerja penting bagi setiap 

perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan (Weston dan Bringam,1994): 

1. Tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasional sehari-

hari. 

2. Sebagian besar waktu dari manajer dicurahkan untuk mengelola modal kerja 

perusahaan. 
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3. Aktiva lancar dari perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memiliki jumlah 

yang cukup besar dari total aktiva perusahaan. 

  Pengelolaan modal kerja merupakan tanggung jawab setiap manajer atau pemimpin 

perusahaan. Manajer harus mengadakan pengawasaan terhadap modal kerja agar sumber-sumber 

modal kerja dapat digunakan secara efektif dimasa mendatang. Manajer juga perlu mengetahui 

tingkat perputaran modal kerja agar dapat menyusun rencana yang lebih baik untuk periode yang 

akan dating. Selain manajer, kreditor jangka pendek juga perlu mengetahui tingkat perputaran 

modal kerja suatu perusahaan. Dengan begitu, kreditor jangka pendek akan memperoleh 

kepastian kapan hutang perusahaan akan segera di bayar. 

Efesiensi modal kerja (Handoko,1999) adalah ketaatan cara (usaha dan kerja) dalam 

menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan berkaitan 

penggunaan modal kerja yaitu mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan 

tidak kekurangan.untuk dapat menentukan jumlah modal kerja yang efisien, telebih dahulu 

diukur dari elemen-elemen modal kerja. Menurut Esra dan Apriweni (2002), dalam pengelolaan 

modal kerja perlu diperhatikan tiga elemen utama modal kerja, yaitu kas, piutang dan persediaan. 

Dari semua elemen modal kerja dihitung perputarannya. Semakin cepat tingkat 

perputaran masing-masing elemen modal kerja, maka modal kerja dapat dikatakan efisien. Tetapi 

jika perputarannya semakin lambat, maka penggunaan modal kerja dalam perusahaan kurang 

efisien. 

Di dalam perusahaan diperlukan adanya pengelolaan modal kerja yang tepat karena 

pengelolaan modal kerja akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaaan. Kegiatan 

operasional ini akan berpengaruh pada pendapatan yang akan di peroleh perusahaan. Pendapatan 
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tersebut akan dikurangi dengan beban pokok penjualan dan beban operasional atau beban lainnya 

sampai diperoleh laba atau rugi. Dengan kata lain pengelolaan modal kerja ini berpengaruh pada 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas). Perusahan yang 

dikatakan memiliki profitabilitas tinggi berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang 

digunakan perusahaan tersebut. 

Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu badan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan finansialnya yang harus dipenuhi. Tingkat likuiditas dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya perlu diperhatikan oleh pihak interen perusahaan sebagai dasar untuk 

menentukan kebijakan bagi perkembangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Tingkat 

likuiditas bagi perusahaan yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan 

memerlukan uang yang cukup dipergunakan secara lancar dalam menjalankan usahanya. Pada 

dasarnya dalam mengukur tingkat likuiditas perusasahaan dapat diukur dengan posisi modal 

kerja perusahaan yang berjalan dari laba yang didapatkan dalam periode tertentu dimana modal 

tersebut dapat menunjukan tingkat keamanan (margin of safety) kreditur jangka pendek, atau 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut juga dapat dengan 

membandingkan aktiva lancar yang ada dengan hutang yang sudah di ambil oleh perusahaan 

tersebut. 

Dengan keterbatasan modal yang diperoleh dari pihak interen perusahaan sedangkan 

untuk memenuhi keinginan konsumen dan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang 

agar tetap bersaing dengan perusahaan lainnya, maka perlu mencari tambahan modal dari pihak 

eksteren perusahaan antara lain, investor, kreditor, lembaga keuangan pemerintah dan lain-lain. 

Modal dapat diartikan sebagai nilai daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang 

terkandung dalam barang-barang modal. 
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Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. 

Keuntungan atau laba merupakan saran penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Makin tinggi laba yang diharapkan maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta tangguh menghadapi persaingan. Diperlukan manajemen dengan 

tingkat efektifitas yang tinggi untuk mecapai tujuan perusahaan tersebut. Pengukuran tingkat 

efektifitas manajemen ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan dari pendapatan 

investasi, dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki 

(Weston dan Bringham,1994). Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki, perusahaan 

dapat memonitor perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. 

PT Aneka Tambang Tbk. Atau yang biasa disebut dengan PT Antam merupakan 

perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%). PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 

1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari 

sumber daya mineral. 

Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit 

mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut 

kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan 

semenjak perusahaan berdiri tahun 1968. Komoditas utama Antam adalah bijih nikel kadar tinggi 

atau saprolit, bijih nikel kadar rendah atau limonit, feronikel, emas, perak dan bauksit. Jasa 

utama Antam adalah pengolahan dan pemurian logam mulia serta jasa geologi. 

Laba bersih PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sepanjang 2013 anjlok 86,29% dari 

sebelumnya sebesar Rp2,99 triliun menjadi Rp409,94 miliar. Dalam laporan keuangan perseroan 

di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), terungkap bahwa anjloknya laba bersih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=5_Juli_1968&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=5_Juli_1968&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://id.wikipedia.org/wiki/Emas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perak
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akibat meningkatnya beban, tidak adanya keuntungan atas penyesuaian nilai wajar dan dividen 

seperti tahun sebelumnya. Penjualan perseroan sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp11,3 

triliun atau naik 8,13% dibanding 2012 senilai Rp10,45 triliun. Naiknya penjualan diikuti 

naiknya beban pokok penjualan menjadi Rp9,68 triliun dari Rp8,43 triliun. Akibatnya, laba kotor 

perseroan susut menjadi Rp1,62 triliun dari Rp2,02 triliun. Laba kotor perusahaan digerus beban 

usaha yang meningkat menjadi Rp1,19 triliun dari sebelumnya Rp1,13 triliun, sehingga laba 

usaha perseroan merosot lebih dari setengahnya menjadi Rp421,03 miliar dibanding 2012 

sebesar Rp895,86 miliar. 

Sementara pada tahun lalu, perusahaan tambang pelat merah tersebut mencatat kerugian 

entitas asosiasi dan pengendalian bersama sebesar Rp181,01 miliar dari tahun sebelumnya yang 

mencatat untung Rp115,1 miliar. Di samping itu, ANTAM tidak mendapat keuntungan atas 

penyesuaian nilai wajar di tahun ini, di mana pada tahun lalu membukukan keuntungan mencapai 

Rp2,48 triliun.  

 

Berikut ini adalah Working Capital Turnover, Quick Ratio dan Return On Asset pada PT. 

ANTAM 

 
 

Tabel 1.1 

Perkembangan Working Capital Turnover , Quick Ratio dan Return On Asset 

Periode 2007-2013 

Tahun  WCT 

(x) 

QR 

 (%) 

ROA 

(%) 

2007 1.9 370 60 
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Sumber : 

www.idx.co.id 

Dari tabel 

di atas dapat dilihat 

bahwa Return On Asset  

PT ANTAM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun 2007 ROA sebesar 

60% turun menjadi 19% ditahun 2008 dan 8% di tahun 2009 lalu mengalami kenaikan 

hingga tahun 2012 menjadi 20% namun mengalami kerugian di tahun 2013 menjadi -1%. 

Kenaikan dan penurunan yang dialami PT Antam cukup  ekstrim hingga mengalami 

kerugian. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah adanya beban yang 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 1.8 755 19 

2009 1.9 554 8.0 

2010 1.5 319 18 

2011 2.1 876 17 

2012 2.2 203 20 

2013 3.5 120 -1 

http://www.idx.co.id/
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Gambar 1.1 

Perkembangan Working Capital Turnover, Quick Ratio dan Return On Asset Periode 2007-

2013 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER 

DAN QUICK RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET  (Studi kasus pada PT Antam 

Tbk)”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian yang diajukan dalam penelitan ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover secara parsial  terhadap Return 

On Asset pada PT. Antam Tbk. 

2. Seberapa besar pengaruh  Quick Ratio secara parsial terhadap Return On Asset pada 

PT.Antam Tbk. 

3. Seberapa besar pengaruh  Working Capital Turnover dan Quick Ratio  secara 

simultan terhadap Return On Asset pada PT.Antam  Tbk?. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui: 
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1. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover  secara parsial terhadap Return 

On Asset pada PT. Antam Tbk. 

2. Seberapa besar pengaruh Quick Ratio secara parsial terhadap Return On Asset  pada 

PT.Antam Tbk. 

3. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover dan Quick Ratio secara simultan 

terhadap Return On Asset  pada PT.Antam  Tbk?. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pemakai laporan 

keuangan dalam memahami bagaimana pengaruh Working Capital Turnover dan 

Quick Ratio terhadap Return On Asset. 

2. Menambah pengetahuan pihak manajemen perusahaan mengenai besarnya pengaruh 

pengaruh Working Capital Turnover dan Quick Ratio terhadap Return On Asset  

sehingga diharapkan membantu pihak manajemen dalam pengelolaan modal kerja 

untuk memaksimalkan profitabilitas. 

3. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh Working Capital Turnover dan Quick Ratio terhadap Return On Asset. 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan menengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua membahas mengenei tinjauan pustaka yang diawali landasan teori, penelitian 

terdahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran. 

BAB III 

Bab ketiga menguraikan mengenai metode penelitian yang membahas variabel dan 

definisi operasiona;, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas simpulan yang berisi penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari 

pembahasan dan saran yang merupakan anjuran yang di sampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. 

  




