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1.1. Latar Belakang Masalah 

Tingkat pertumbuhan perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia saat ini 

sangat ditentukan sekali oleh kondisi ekonomi yang terus menerus mengalami 

perubahan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memasuki babak baru yang 

lebih ketat tingkat persaingannya, baik dalam persaingan produk SKT (Sigaret 

Kretek Tangan) maupun produk SKM (Sigaret Kretek Mesin). Seluruh bentuk 

pembiayaan perusahaan dirancang untuk menghadapi ketatnya persaingan ini  

dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada perusahaan. Untuk itu 

diperlukan suatu penerapan manajemen yang efektif dan efisien dalam bidang 

keuangan, produksi, personalia, maupun pemasaran agar perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Dalam bidang keuangan, perusahaan dihadapkan pada berbagai kendala 

dalam upaya merencanakan dan mencari sumber-sumber modal kerja untuk 

membiayai aktivitas perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan biasanya dapat 

diketahui dari laporan keuangan pada akhir periode. Selain itu laporan keuangan 

merupakan gambaran tentang kinerja manajemen dalam perusahaan tersebut, serta 

merupakan cerminan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena 

itu, seorang pimpinan perusahaan dituntut untuk menjalankan segala kebijakan 

perusahaan secara baik dan tepat yang diharapkan dapat mendukung 

perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Permasalahan yang sangat penting bagi manajer keuangan adalah 

bagaimana menetapkan suatu kebijakan modal kerja bagi suatu perusahaan, agar 

modal kerja yang dipergunakan dapat memaksimalisasikan nilai perusahaan. 

Masalah modal kerja merupakan masalah yang penting bagi kebanyakan 

perusahaan. Hal ini dikarenakan modal kerja digunakan oleh perusahaan untuk 



membiayai aktivitas sehari-hari, diantaranya dalam proses produksi untuk 

pembelian bahan baku dan bahan penolong, biaya produksi, upah serta gaji 

karyawan,dan lain-lain untuk menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. 

Seorang manajer keuangan harus cepat dalam mengambil keputusan 

mengenai sumber modal kerja yang akan digunakan oleh perusahaan. Sumber 

modal kerja berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Apabila modal 

sendiri dalam perusahaan sangat terbatas, maka perusahaan harus merencanakan 

suatu modal pinjaman untuk membiayai aktivitasnya. 

Pembiayaan yang digunakan dari modal sendiri seringkali jumlahnya 

sangat terbatas sedangkan kebutuhannya sangat besar. Oleh karena itu perusahaan 

mengambil suatu kebijakan untuk menggunakan modal pinjaman. Akan tetapi 

perlu diperhatikan apakah perusahaan akan mengambil suatu kebijakan modal 

pinjaman jangka pendek atau modal pinjaman jangka panjang. Apabila kebijakan  

modal kerja yang diambil adalah modal pinjaman jangka pendek, maka 

perusahaan  harus dapat menjamin bahwa modal pinjaman tersebut dapat 

digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam aktivitas sehari-hari, tingkat 

bunga pinjaman, serta mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Tetapi jika 

kebijakan modal kerja yang diambil adalah modal pinjaman jangka panjang, maka 

pembiayaan aktivitas perusahaan dengan modal pinjaman tersebut harus 

diprediksikan untuk jangka panjang. Pinjaman jangka panjang lebih fleksibel 

dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek, tetapi konsekuensinya hutang 

jangka panjang lebih tinggi jika meliputi investasi aktiva lancar dan aktiva tetap. 

Modal kerja diusahakan seefisien mungkin agar dapat mendukung 

efisiensi operasi perusahaan. Kelebihan modal kerja akan menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan karena kesempatan untuk mendapatkan keuntungan telah disia-

siakan untuk pemupukan dana yang menganggur. Kekurangan modal kerja juga 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena menurunnya tingkat kegiatan 

perusahaan yang berarti menurunnya tingkat laba yang hendak dicapai. 

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara 

perputaran modal kerja dengan tingkat profitabilitas perusahaan khususnya dalam 

segi efektifitas dan efisiensinya. 



Efisiensi pengelolaan modal kerja merupakan salah satu faktor penting 

yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya. Dengan 

demikian perusahaan harus bisa mempergunakan modal kerjanya dengan seefisien 

mungkin agar dapat menghasilkan laba yang optimal dengan kombinasi modal 

kerja yang ada.  

Dipandang dari segi finansial, analisis perputaran modal kerja dengan 

tingkat profitabilitas perusahaan merupakan masalah yang cukup menarik untuk 

dianalisis. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul  

”Analisis Perputaran Modal Kerja dengan Tingkat Profitabilitas 

Perusahaan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang tersebut diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perputaran modal kerja perusahaan. 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan. 

3. Bagaimana hubungan antara perputaran modal kerja dengan tingkat 

profitabilitas perusahaan.  

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggali atau mencari data dan 

informasi yang berhubungan dengan analisis perputaran modal kerja dengan 

tingkat profitabilitas perusahaan sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan 

salah satu syarat untuk menempuh sidang Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui perputaran modal kerja perusahaan. 

2. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. 

3. Mengetahui hubungan antara perputaran modal kerja dengan tingkat 

profitabilitas perusahaan.  



1.4. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang berguna bagi : 

1. Penulis 

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

lebih jelas dan kesesuaian antara fakta dan teori yang ada. Selain itu, 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata-1 

(S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai analisis 

antara perputaran modal kerja dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berarti bagi perusahaan 

dalam menjalankan operasinya sehingga dapat dicapai efektifitas dan 

efisiensinya. 

3. Pihak-pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi serta dapat dijadikan titik tolak 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari-harinya. Dana yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar 

dan kewajiban lancar perusahaan disebut modal kerja. Modal kerja  termasuk 

unsur yang penting dalam melaksanakan operasi perusahaan. Adanya kesalahan 

dalam pengadaan modal kerja  akan menyebabkan kerugian maupun penurunan 

keuntungan yang hendak dicapai yang berarti tujuan perusahaan tidak tercapai. 

Pengelolaan modal kerja sangat diperlukan perusahaan terutama untuk 

menentukan kebutuhan modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasi 



perusahaan, sehingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari dapat berjalan lancar. 

Dalam setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar akan 

selalu mempunyai modal kerja yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya. 

Besar kecilnya modal kerja yang dimiliki perusahaan tersebut akan berlainan 

untuk setiap perusahaan tergantung dari kebutuhan masing-masing. 

Menurut Munawir (2002:11), dalam menentukan jumlah modal kerja 

yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut : 

a) Sifat atau tipe perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relative akan lebih rendah daripada 

kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Perusahaan jasa biasanya 

memiliki atau harus menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar 

pada aktiva tetap yang digunakan untuk memberikan jasanya kepada 

masyarakat. Sebaliknya, perusahaan industri harus mengadakan investasi 

yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami 

kesulitan dalam operasinya sehari-hari. 

b) Waktu yang dibutuhkan serta harga per satuan barang yang akan dijual 

Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau 

untuk memperoleh barang tersebut, maka akan makin besar pula modal 

kerja yang dibutuhkan. Selain itu, harga pokok per satuan barang yang 

semakin besar juga akan membutuhkan modal kerja yang makin besar 

pula. 

c) Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, 

semakin sedikit uang kas yang harus disediakan untuk diinvestasikan 

dalam persediaan bahan ataupun barang dagangan. 

d) Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pelanggan akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja  

yang harus diinvestasikan dalam piutang. 

 



e) Tingkat perputaran persediaan 

Semakin tinggi perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan semakin rendah. 

Martono, dkk (2002:78-79), mengemukakan bahwa untuk 

menentukan berapa jumlah kebutuhan modal kerja dapat digunakan dua metode, 

yaitu : 

1) Metode Keterikatan Data 

Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu 

diketahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu : 

a. Periode terikatnya modal kerja, merupakan waktu yang diperlukan mulai 

dari kas yang ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen-elemen 

modal kerja sampai menjadi kas kembali. 

b. Pengeluaran kas setiap hari, merupakan jumlah pengeluaran kas setiap 

harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, upah 

karyawan, dan biaya lainnya. 

2) Metode Perputaran Modal Kerja 

Berdasarkan metode ini maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh 

perputaran dari komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja yaitu 

perputaran kas, maka yang dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti 

sejak kas tersebut digunakan untuk proses produksi (barang dan jasa) dan 

akhirnya menjadi kas kembali. Demikian pula perputaran piutang dan 

persediaan, yaitu waktu yang diperlukan dari piutang atau persediaan menjadi 

piutang atau persediaan kembali. 

Setiap perusahaan akan berupaya mempertahankan kecukupan modal 

kerjanya. Kondisi seperti ini disebut keseimbangan dana, yaitu suatu kondisi 

dimana terdapat keseimbangan antara jumlah dana yang tersedia dengan jumlah 

dana yang diperlukan perusahaan. Pada kondisi keseimbangan dana seperti ini, 

operasi perusahaan tidak akan mengalami gangguan-gangguan keuangan karena 

dana yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan perusahaan cukup tersedia dan 

tidak berlebihan.  

 



Untuk mencapai kondisi keseimbangan dana yang diperlukan, 

perencanaan kebutuhan modal kerja yang tepat sangat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Tercapainya tujuan 

perusahaan diukur oleh profitabilitas perusahaan tersebut dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas perusahaan itu sendiri terdiri dari dua jenis rasio yang 

menunjukkan hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba 

dalam hubungannya dengan investasi. Kedua rasio ini secara bersama-sama 

menunjukkan efektivitas Rasio Profitabilitas dalam hubungannya antara penjualan 

dengan laba yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Gross Profit Margin 

2. Operating Profit Margin 

3. Net Profit Margin 

4. Total Assets Turnover 

5. Return on Investment (ROI) dan Pendekatan Dupont 

6. Return on Equity (ROE) 

Dari uraian tersebut di atas, dijelaskan bahwa penyediaan modal kerja 

yang cukup sangatlah penting, karena akan sangat mendukung aktivitas-aktivitas 

perusahaan. Salah satu indikator pengelolaan modal kerja yang efektif adalah 

perputaran modal kerja perusahaan. Perputaran modal kerja ini merupakan 

perbandingan antara penjualan total dengan jumlah modal kerja perusahaan. 

Semakin tinggi perputaran modal kerja menunjukkan semakin efektifnya 

penggunaan modal kerja perusahaan. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi 

atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam 

keadaan usaha. Penggunaan modal kerja yang efektif tentu saja akan 

meningkatkan laba bersih perusahaan, karena keefektifan pengelolaan modal kerja 

akan memungkinkan perusahaan untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang 

menguntungkan, seperti memperoleh diskon pembelian dan dapat melayani 

konsumen dengan lebih baik karena memiliki persediaan yang cukup. 

 



Gambaran rencana penelitian dapat dilihat dari hubungan antar variabel 

sebagai berikut: 

 X    I   Y 

 

Keterangan: 

 X = Perputaran Modal Kerja 

 I = Rasio Profitabilitas 

 Y = Tingkat Profitabilitas Perusahaan 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis mengemukakan 

Hipotesis : ”Semakin tinggi perputaran modal kerja dapat meningkatkan 

tingkat profitabilitas perusahaan”.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang akan digunakan penulis bersifat studi komparatif, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, 

yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan 

perbandingan yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti yang kemudian dapat 

ditarik suatu kesimpulan. 

Dalam menyusun skripsi ini, sumber data yang digunakan penulis adalah 

data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di 

buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan 

membantu penulis dalam mengolah dan menginterpretasikan data-data keuangan 

perusahaan yang diperoleh. Penulis dalam mengumpulkan data sekunder meliputi 

teori-teori tentang Analisis Laporan Keuangan yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas, yaitu tentang Analisis Perputaran Modal Kerja dan Rasio 

Profitabilitas. 

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan oleh 

penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara sebagai berikut: 

 

 



1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

data yang bersifat teoritis dari literatur, catatan-catatan kuliah, dan bahan 

tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga 

dapat dijadikan data sekunder. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini 

adalah untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian 

mengenai masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan cara 

melakukan penelitian secara langsung terhadap masalah yang akan dibahas 

yang merupakan objek penelitian untuk mendapatkan data-data dan 

informasi yang diperlukan. 

   

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

diperoleh dari Bursa Efek Jakarta dan www.jsx.co.id. Sedangkan waktu penelitian 

dilakukan mulai bulan Januari 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


