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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

       Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan semakin 

berkembangnya sumber daya manusia, akan membawa dampak yang besar dan 

luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini melanda pula pada 

setiap badan usaha, sehingga perubahan teknologi yang terjadi dan yang akan 

terjadi akan mengubah pula struktur kehidupan dan operasi serta cara 

pengelolaan modal kerja setiap badan usaha. 

       Setiap pendiri atau pemilik perusahaan pasti mengharapkan perusahaannya 

mampu bertahan dan tumbuh dalam berbagai kondisi. Terutama dalam 

menghadapi kondisi negara seperti saat ini, ketidakpastian semakin banyak dan 

persaingan semakin ketat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, dibutuhkan 

keunggulan dari berbagai aspek yang harus diperhatikan perusahaan, misalnya 

keunggulan sumber daya manusia, pelayanan, keunggulan di bidang teknologi, 

serta keunggulan di bidang pengelolaan keuangan baik jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

       Seperti yang kita ketahui, semua jenis usaha membutuhkan modal agar 

perusahaan  dapat berjalan, baik yang ditanamkan pada gedung, pabrik, mesin, 

persediaan barang, maupun aktiva lainnya. Aktiva-aktiva tersebut tidak langsung 

dibeli seluruhnya pada suatu saat saja, namun diperoleh secara bertahap seiring 

dengan perkembangan perusahaan. Dalam pertumbuhannya, perusahaan tidak 

selalu dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan modalnya, perusahaan juga 

harus mampu mengatasi kebutuhan modal sementaranya. Pada saat pembiayaan 

jangka panjang tidak mampu memenuhi kebutuhan modal perusahaan maka 

dibutuhkan pembiayaan jangka pendek. Demikian juga pada saat perusahaan 

memiliki kelebihan modal dari pembiayaan jangka panjangnya maka perusahaan 

harus mencari cara untuk menginvestasikannya pada aktiva-aktiva jangka 

pendek. Keterangan ini jelas menggambarkan perlunya pengelolaan keuangan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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       Aktiva dan pasiva lancar harus dikelola secara optimal untuk memperoleh 

keseimbangan antara biaya dan keuntungan akibat dari pengelolaan kedua unsur 

tersebut. Misalnya ketika perusahaan memegang jumlah kas yang banyak, 

perusahaan tidak akan kesulitan dalam membayar tagihan-tagihan jangka 

pendeknya namun perusahaan kehilangan kesempatan untuk menanamkan dana 

tersebut dalam investasi lain yang bisa mendatangkan keuntungan. Selain itu, jika 

perusahaan memegang terlalu banyak persediaan, perusahaan tidak akan 

kehabisan bahan baku dalam proses produksinya atau tidak akan kehilangan 

konsumen karena tidak mampu memenuhi pesanan namun jumlah persediaan 

yang terlalu banyak tersebut bisa mengakibatkan pertambahan biaya seperti biaya 

pemeliharaan persediaan atau biaya persediaan yang rusak. Demikian juga 

dengan komponen-komponen modal kerja yang lain seperti piutang dagang dan 

surat-surat berharga.  

       Ini merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan modal kerja yang baik 

dibutuhkan. 

       Selain dikelola secara baik, modal kerja juga sebaiknya dikelola secara 

dinamis, artinya pengelolaannya disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.  

Kebijaksanaan pengelolaan modal kerja yang tepat sangat diperlukan karena 

berhubungan dengan salah satu tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba, bukan 

hanya dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Hal ini dapat 

terlihat dari tingkat profitabilitas dan likuiditas perusahaan yang baik serta 

penggunaan modal kerja yang efisien. 

       Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA TERHADAP 

TINGKAT LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS (Studi kasus pada PT. 

INDOCITRA ANUGERAH SEMESTA).” 
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1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan modal kerja di perusahaan. 

2. Bagaimana tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan. 

3. Bagaimana pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap tingkat likuiditas 

dan profitabilitas perusahaan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

        Penulis merumuskan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan modal kerja pada PT. Indocitra Anugerah 

Semesta. 

2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas dan profitabilitas PT. Indocitra 

Anugerah Semesta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap tingkat 

likuiditas dan profitabilitas PT.Indocitra Anugerah Semesta. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

        Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terutama 

mengenai teori modal kerja serta memperoleh pengalaman mengenai 

pengelolaan modal kerja pada PT. Indocitra Anugerah Semesta. 

2. Perusahaan 

Bermanfaat untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna 

mengevaluasi kemajuan dan kekurangan yang ada, serta pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan modal kerja. 

3. Pihak lain 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi yang 

berhubungan dengan modal kerja bagi pihak-pihak yang membaca. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

        Pengelolaan modal kerja merupakan salah satu bagian dari pengelolaan 

keuangan jangka pendek yang penting bagi perusahaan dan cukup banyak 

menghabiskan waktu dan tenaga manajer keuangan perusahaan tersebut dalam 

pengelolaannya. Pengelolaan modal kerja ini penting karena setiap perusahaan 

pasti membutuhkannya dalam siklus operasi selama perusahaan tersebut masih 

berjalan. Modal kerja ini dibutuhkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran 

seperti pembelian bahan baku, upah dan gaji pegawai, biaya listrik serta biaya-

biaya lainnya dalam pengelolaan perusahaan, kemudian dari pengeluaran-

pengeluaran tersebut diharapkan adanya perputaran kembali dana dari hasil 

penjualan produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Penghasilan tersebut 

akan digunakan sebagai dana untuk membiayai aktivitas perusahaan dan 

seterusnya selama perusahaan masih berjalan.  

Pengertian siklus operasi menurut Sundjaja dan Barlian (2002; 155) adalah 

peralihan modal kerja perusahaan yang berulang dari kas ke persediaan ke 

piutang dan kembali ke kas. 

        Pengertian modal kerja menurut  Sundjaja dan Barlian (2002; 155) adalah 

aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk 

ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. 

 Konsep modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu: 

1.   Seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor (gross working capital) 

2. Aktiva lancar dikurangi hutang lancar atau modal kerja bersih (net 

working capital) 

       Dari pengertian di atas terdapat modal kerja bersih, yang merupakan selisih 

dari aktiva lancar dengan hutang lancar. Apabila aktiva lancar lebih besar 

daripada hutang lancar maka perusahaan dikatakan memiliki modal kerja bersih 

positif. Situasi ini menjelaskan adanya sebagian aktiva lancar yang dibiayai 

dengan dana jangka panjang. Sedangkan apabila aktiva lancar lebih kecil 

daripada pasiva lancar, perusahaan dikatakan memiliki modal kerja bersih 

negatif. Situasi ini menjelaskan adanya dana jangka pendek yang digunakan 

untuk membiayai aktiva tetap. 
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        Selisih yang terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas, baik pada sisi aktiva 

lancar maupun sisi pasiva lancar  memerlukan pengelolaan yang tepat  

       Dalam aktiva lancar, terdapat komponen-komponen yang sering kita lihat 

pada neraca yaitu: 

1. Kas atau bank 

2. Surat-surat berharga 

3. Piutang 

4. Persediaan 

       Pada dasarnya modal kerja merupakan sesuatu yang bisa dikelola oleh 

manajer keuangan dari suatu perusahaan, misalnya perusahaan bisa saja berusaha 

mengurangi aktiva lancarnya melalui pengurangan jumlah piutang dagang, 

namun perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana reaksi pelanggan 

terhadap pengurangan tersebut. Pelanggan mungkin akan beralih kepada 

produsen atau penjual lainnya. Contoh lainnya, ketika perusahaan membutuhkan 

dana melalui hutang jangka pendek, perusahaan harus mempertimbangkan 

kemampuannya untuk melunasi utang-utang tersebut dengan jangka waktu jatuh 

tempo yang relatif cepat. 

       Uraian di atas menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan 

pentingnya pertimbangan baik dari sisi aktiva lancar maupun pasiva lancar dalam 

rangka pengelolaan modal kerja yang baik. 

       Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas menurut Sundjaja 

dan Barlian (2003; 134) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Salah satu rasio yang dipakai 

untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah dengan menghitung modal kerja 

bersih perusahaan. Namun masih terdapat rasio-rasio lain yang sering digunakan 

seperti: 

1. Rasio lancar (Current ratio) 

2. Rasio cepat (Quick ratio) 

 

       



 6

 Pada saat perusahaan menginginkan likuiditas yang cukup tinggi, artinya 

perusahaan mempunyai aktiva lancar yang cukup tinggi pula. Hal ini 

menyebabkan timbulnya penurunan laba akibat timbulnya biaya-biaya seperti 

biaya pemeliharaan persediaan atau barang jadi. Selain itu perusahaan juga 

mungkin saja kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dananya pada 

investasi lain yang lebih menguntungkan daripada aktiva lancarnya.  

       Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur yang sering diperhatikan oleh 

para pemilik modal. Pengertian profitabilitas menurut Nitisemito (2002; 51) 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan dengan modal yang dinyatakan dalam persentase (%). Profitabilitas 

ini bisa dikaitkan dengan penjualan, jumlah aktiva, dan modal sendiri. Ada 

beberapa rasio yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas ini seperti: 

1. Marjin laba kotor (gross profit margin) 

2. Marjin laba bersih (net profit margin) 

Kedua rasio tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan laba-rugi yang 

berhubungan dengan penjualan. Selain itu, profitabilitas perusahaan juga dapat 

diukur berdasarkan:  

1. Rentabilitas ekonomis (return on investment) 

2. Rentabilitas modal sendiri (return on equity) 

 

       Perusahaan yang menginginkan profitabilitas yang tinggi mungkin bisa 

meningkatkan penjualan melalui pemberian piutang dagang kepada pelanggan 

namun perusahaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya 

piutang tak tertagih yang bisa merugikan perusahaan. Itu merupakan salah satu 

contoh bagaimana langkah yang diambil perusahaan bisa menimbulkan baik 

keuntungan maupun risiko bagi perusahaan tersebut. 

       Baik likuiditas maupun profitabilitas suatu perusahaan dapat dievaluasi 

dengan melihat perkembangan atau kecenderungan arah pergerakannya selama 

beberapa periode atau berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya 

maupun perbandingan dengan rata-rata industri sejenis.  
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1.6. Metodologi Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode 

penelitian yang memusatkan pada pemecahan masalah aktual dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Secara khusus penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus yang merupakan salah satu jenis metode deskriptif. 

Untuk menunjang analisis tersebut perlu didukung oleh data primer maupun 

sekunder. Teknik-teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan 

langsung terhadap masalah yang akan dibahas yang juga merupakan objek 

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan : 

1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung pada objek penelitian. 

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan 

langsung dengan masalah tersebut. Teknik ini menghasilkan data 

primer. 

 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

            Penelitian ini dilakukan pada PT.Indocitra Anugerah Semesta yang berlokasi 

di Taman Holis Indah. Kavling Industri No.7. Penelitian ini dilakukan mulai Maret 

2006 sampai dengan Juni 2006. 

 

 


