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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan suatu era yang menuntut 

persaingan dalam skala internasional, yang dikenal dengan era globalisasi. 

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, tentunya tidak dapat terlepas dari 

pesatnya perkembangan dunia yang menuntut persaingan secara global, sehingga 

akan timbul tantangan dan peluang di berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan dunia 

usaha berada pada permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. 

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dituntut untuk 

inovatif dan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi, baik perubahan perekonomian nasional, kondisi konsumen maupun 

kemampuan pesaing. Perusahaan juga harus meningkatkan produktivitas, daya 

saing, keuntungan usaha dan kualitas perusahaan. Kalangan dunia usaha dituntut 

untuk selalu berpacu dalam memenangkan pasar melalui upaya peningkatan 

efisiensi dan efektivitas terhadap semua bagian yang ada dalam perusahaan, 

ditengah kondisi peranan mekanisme pasar yang semakin besar dalam kegiatan 

ekonomi belakangan ini. Hal tersebut sangat penting agar perusahaan dapat 

menjamin kesinambungan hidupnya dalam menghadapi tantangan perekonomian 

yang semakin pesat. 

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan usahanya, salah satu aspek 

penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan secara seksama adalah aspek 

pengaturan keuangan dalam aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar dan 

hutang lancar ini berkaitan erat dengan kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari, 

sehingga bila dikelola secara tepat akan memungkinkan perusahaan untuk 

beroperasi secara ekonomis dan memungkinkan pula bagi perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Pengelolaan aktiva 

lancar dan hutang lancar yang dicakup dalam manajemen modal kerja merupakan 
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salah satu cara yang paling tepat yang dapat diambil perusahaan untuk mengelola 

keuangannya, agar efisiensi dan efektivitas usaha dapat terwujud. 

Pengelolaan aktiva lancar secara efektif dan efisien sangatlah penting bagi 

perusahaan, agar dapat mempertahankan likuiditasnya. Hal ini sangat berperan 

dalam menentukan seberapa besar perubahan modal kerja yang akan 

diinvestasikan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Pada 

hakekatnya tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan laba 

agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin sehingga dapat selalu 

mengusahakan perkembangan lebih lanjut. Salah satu cara dalam memperbesar 

perolehan laba adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana 

perusahaan melalui manajemen modal kerja. Akan tetapi laba yang tinggi belum 

tentu menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja secara efisien. Untuk dapat 

menilai efisiensi tidaknya suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, maka laba ini 

perlu dibandingkan dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. 

Penyediaan modal kerja yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan 

merupakan suatu pemborosan dan akan mengakibatkan menurunnya kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, sebagai akibat lambatnya perputaran dana 

perusahaan. Sebaliknya modal kerja yang terlalu kecil dibandingkan dengan 

kebutuhan akan membawa akibat hilangnya peluang dalam memperoleh laba, 

dikarenakan banyaknya pesanan atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi. 

Untuk mengetahui implementasi dari penentuan kebutuhan modal kerja dan 

bagaimana peranan modal kerja terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menentukan profitabilitasnya, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENGARUH 

PERKEMBANGAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN” (Studi Survey pada Beberapa Perusahaan Semen) 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dalam skripsi ini penulis 

akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan modal kerja perusahaan 

2. Bagaimana profitabilitas perusahaan 

3. Bagaimana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang ada 

hubungannya dengan masalah modal kerja perusahaan, kemudian diolah dan 

dianalisa, sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan modal kerja perusahaan 

2. Untuk mengetahui profitabilitas perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada 

perusahaan  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, penulis mengharapkan agar hasil 

penelitian ini dapat berguna bagi : 

1.   Bagi Penulis 

Sebagai sarana belajar dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang 

lebih mendalam mengenai modal kerja dalam perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dalam membuat perencanaan keuangan dan 

mengendalikan modal kerja seefektif mungkin, agar perusahaan dapat berjalan 

lebih baik lagi dan agar dapat membuat keputusan pendanaan di masa yang 

akan datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumber informasi, referensi dan bahan pembanding, untuk membahas 

penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, setiap perusahaan tentu 

membutuhkan modal yang cukup agar kontinuitas perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Di samping itu pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien 

menjadi salah satu kunci di dalam keberhasilan suatu perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk di dalamnya pengelolaan 

modal kerja. 

Pentingnya manajemen modal kerja menurut Agus Sartono (2001;385) 

sebagai berikut: 

“Manajemen modal yang efektif menjadi sangat pentin g untuk 
pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka pa njang. Apabila 
perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan 
meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya  akan 
kehilangan pendapatan dan keuntungan. Perusahaan ya ng tidak 
memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat membay ar kewajiban 
jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghada pi masalah 
likuiditas.” 

 

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan modal kerja sangat 

penting bagi setiap perusahaan, karena dengan adanya modal kerja yang cukup 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan 

perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang 

mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Modal kerja juga 

menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur terutama kreditur 

jangka pendek. 

Tujuan manajemen modal kerja menurut Lukman Syamsudin (2002;201)  

“Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk men gelola masing-
masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikia n rupa, sehingga 
jumlah net working capital (aktiva lancar dikurangi dengan utang 
lancar) yang diinginkan tetap dapat dipertahankan.”  
 

Dari pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam 

manajemen modal kerja, komponen-komponen yang terkait didalamnya ialah current 

account perusahaan yaitu aktiva lancar dan utang lancar. Dalam pembahasan 

tentang modal kerja ditemukan dua pengertian pokok modal kerja, yang pertama 
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yaitu modal kerja kotor atau modal kerja bruto (gross working capital) yang 

merupakan keseluruhan jumlah dalam aktiva lancar. Yang kedua adalah modal kerja 

bersih atau modal kerja netto (net working capital) yang merupakan kelebihan aktiva 

lancar di atas utang lancarnya. 

Dalam penentuan besarnya modal kerja yang dibutuhkan, kesalahan atau 

ketidaktepatan yang terjadi akan mengakibatkan aktivitas perusahaan terganggu, 

dan bila dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi kelangsungan hidup jangka 

panjang perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang baik akan sangat mendorong 

perkembangan dan perluasan di dalam kegiatan perusahaan. Adanya modal kerja 

yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena adanya kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Sebaliknya adanya ketidakcukupan 

maupun miss management dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan 

suatu perusahaan. 

Dalam pengelolaan modal kerja, hal yang penting tidak hanya pada aspek 

pertimbangan likuiditas tetapi juga dalam aspek pertimbangan profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan tujuan dari kegiatan perusahaan adalah menghasilkan laba. Dalam 

hubungannya antara fungsi modal kerja untuk menghasilkan pendapatan, 

perhatiaannya tidak hanya ditujukan pada bagaimana cara mendapatkan sumber 

dana, tetapi lebih terfokus kepada masalah alokasi dana yang tepat. Dengan 

pengelolaan modal kerja yang tepat perusahaan tidak akan kehilangan peluangnya 

dalam memperoleh laba. 

Laba yang tinggi belum cukup untuk dijadikan sebuah ukuran bahwa suatu 

perusahaan berjalan dengan efisien. Efisiensi suatu perusahaan baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat Munawir (2002;86) sebagai berikut: 

“ Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan  
antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari keg iatan pokok 
perusahaan dengan kekayaan atau assets yang digunak an untuk 
menghasilkan keuntungan tersebut (operating assets).” 
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Yang dimaksud dengan operating assets adalah semua aktiva kecuali 

investasi jangka panjang dan aktiva lain-lain yang tidak digunakan dalam kegiatan 

atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan. 

Dengan demikian aktiva lancar sebagai komponen dalam modal kerja termasuk di 

dalamnya, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat sumber dana berupa operating 

assets untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam sebuah perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis, 

yaitu : “Modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pe rusahaan” 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2004;11) adalah: 

“Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang ber tujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. ” 
 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey. Menurut Kerlinger yang 

kemudian dikutip oleh Sugiyono (2004;7) penelitian survey adalah: 

“Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maup un kecil, tetapi 
data yang dipelajari adalah data dari sampel yang d iambil dari populasi 
tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian rela tif, distribusi, dan 
hubungan-hubungan antar variabel.” 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara modal kerja dengan 

profitabilitas. Untuk itu diambil tiga sampel perusahaan dari populasi perusahaan 

semen di Indonesia. 

Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk bahan penulisan, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: 

1.   Penelitian Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data perusahaan melalui laporan 

keuangan yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan 

mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, catatan kuliah dan sumber 
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bacaan lain berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan modal kerja 

dan profitabilitas. 

 

1.7.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan semen di Bursa Efek 

Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2005 sampai dengan 

bulan Februari 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


