
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kondisi yang mendukung 

banyaknya persaingan, menuntut perusahaan-perusahaan untuk bekerja dengan 

kualitas profesionalisme yang prima agar dapat menjalankan aktivitas perusahaan 

pada tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi guna menciptakan daya saing 

yang kuat di pasar global. 

Faktor yang cukup penting untuk lebih meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi adalah faktor produksi modal, khususnya modal kerja perusahaan. 

Aktivitas-aktivitas perusahaan sehari-hari dalam mencapai tujuan menghasilkan laba 

akan sangat dipengaruhi oleh modal kerja perusahaan. Setiap perusahaan sebaiknya 

mempunyai ketersediaan modal kerja yang cukup, namun juga tidak berlebihan. 

Modal kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana yang tidak produktif 

sedangkan kelebihan dana yang beralasan dari modal kerja tersebut tentunya akan 

terdapat biaya (cost of capital) 

Perusahan perlu mengatur kuantitas dan kualitas modal kerja yang dimiliki agar 

tidak menciptakan biaya yang terlalu tinggi serta akhirnya modal kerja yang 

digunakan akan menghasilkan laba yang diharapkan. Modal kerja yang 

memperlihatkan nilai aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan, akan menunjukan 

tingkat likuiditas perusahaan. Semakin besar aktiva lancar yang dimiliki 

dibandingkan dengan hutang lancar semakin likuid perusahaan tersebut, artinya 

bahwa perusahaan akan mampu secara jangka pendek mengatasi kewajiban-

kewajiban perusahaan apabila jatuh tempo. Modal kerja yang baik juga 

meminimalkan kemungkinan-kemungkinan kerugian perusahaan akibat proses 

produksi, hutang jangka pendek dan menutupi aktivitas perusahaan jangka pendek. 

Modal kerja yang efektif dan efisien dapat menunjukan rasio utang (leverage) 

perusahaan baik, artinya perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi 
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kewajiban lancarnya. Begitu juga pencapaian laba, apabila pihak menejemen 

perusahaan mampu manetapkan modal kerja pada tingkat yang optimal maka  

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal setidaknya akan lebih 

baik. 

PT. Agronesia Divisi Industri Karet Inkaba merupakan spesialis memproduksi 

barang teknik karet sejak tahun 1993 memiliki data keuangan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Modal Kerja Bersih 

PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet Inkaba 

 

Sumber : Data Perusahaan (sudah diolah) 

Dari data di atas terlihat bahwa penggunaan aktiva lancar dari tahun 2000 

sampai dengan tahun 2004 mengalami kenaikan, kemudian diikuti oleh hutang 

lancarnya juga yang mengalami kenaikan, akibatnya modal kerja bersih yang 

dihasilkan juga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Informasi tersebut akan 

menimbulkan pertanyaan : 

1. Apakah nilai aktiva lancar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 

yang digunakan diperoleh dari hutang lancar ? 

2. Bagaimana dampaknya modal kerja kepada kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba yang didapat dari penggunaan modal ? 

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena secara teoritis, menurut Keown dan 

kawan-kawan (2000:64) yang diterjemahkan oleh Chaerul D. Djamari, semakin besar 

investasi perusahaan dalam aktiva lancar akan semakin besar tingkat likuiditasnya 

namun tidak akan meningkatkan laba. 

Sedangkan menurut Weston dan Copeland (2000: 327) yang diterjemahkan 

oleh A. Joko Wasana : Modal kerja menjadi sangat penting karena setengah lebih 

dari total aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar. Sebagai bagian investasi yang 

keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 

Aktiva Lancar Rp. 5.683.414.625 Rp. 7.954.746.555 Rp. 10.988.266.096 Rp. 13.159.854.136 Rp. 15.732.594.177 

Kewajiban Lancar Rp. 442.363.473 Rp. 714.757.831 Rp. 1.549.083.633 Rp. 3.341.023.157 Rp. 3.859.482.611 

Modal Kerja Bersih Rp. 5.241.051.152 Rp. 7.239.988.724 Rp. 9.439.182.463 Rp. 9.818.830.979 Rp. 11.872.111.566 
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besar dan mudah diuangkan, maka aktiva lancar memerlukan perhatian yang 

seksama dari manajer keuangan. 

Pentingnya modal kerja dalam segala aktivitas perusahaan harus didukung 

dengan sikap kehati-hatian (prudential) dari pihak manajemen, karena baik modal 

kerja yang dimiliki oleh perusahaan besar atau kecil akan memiliki risiko, yaitu 

terhadap aktivitas: kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibanya serta 

kemampuan untuk menghasilkan laba. 

Dari uraian di atas maka akan diteliti mengenai keterkaitan antara modal kerja 

dengan kemampuan memperoleh laba dengan judul penelitian : “ Pengaruh Modal 

Kerja terhadap Rentabilitas Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi Industri 

Teknik Karet Inkaba  

  

1.2  Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Modal Kerja Bersih pada PT. Agronesia Divisi Industri 

Teknik Karet Inkaba 

2. Bagaimana Rentabilitas Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi Industri 

Teknik Karet Inkaba 

3. Berapa besar pengaruh Modal Kerja Bersih terhadap Rentabilitas 

Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet Inkaba 

  

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1   Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

digunakan dalam menganalisis pengaruh modal kerja bersih terhadap rentabilitas 

ekonomi. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui penerapan Modal Kerja Bersih pada PT. Agronesia Divisi 

Industri Teknik Karet Inkaba 

2. Mengetahui Rentabilitas Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi Industri 

Teknik Karet Inkaba 

3. Mengetahui besarnya pengaruh Modal Kerja Bersih terhadap 

Rentabilitas Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet 

Inkaba 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi : 

1) Pengembangan Ilmu 

a. Penelitian ini akan berguna untuk melatih diri dan menganalisis suatu 

permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan 

skripsi 

b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan, dapat digunakan 

sebagai sumber referensi dan informasi yang juga dapat berguna bagi 

penelitian selanjutnya 

2) Pengembangan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pemikiran bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen modal kerja terhadap 

tingkat kinerja perusahaan khususnya rentabilitas ekonomi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber dana merupakan kebutuhan dana yang harus ada dalam perusahaan 

agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam 

menjalankan usahanya setiap perusahaan pasti memerlukan modal baik untuk 

membiayai operasi sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam 

aktivitasnya seperti penambahan gedung, pembelian mesin-mesin baru serta 



BAB I  Pendahuluan   
 
 

5 

   

perbaikannya, pembelian dan perbaikan kendaraan dan sebagainya atau pada 

berbagai kesempatan untuk investasi jangka pendek. 

Perusahaan perlu untuk mempertahankan sejumlah dana tertentu pada modal 

kerja agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya tepat pada waktunya. Persediaan 

saldo kas minimum merupakan suatu faktor yang penting dalam menentukan jumlah 

dana pada modal kerja yang tersedia.  

Modal kerja (working capital) adalah modal yang dibutuhkan oleh perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat berupa uang kas (cash), surat berharga 

(marketable securities), piutang (account receivable), maupun persediaan 

(inventories). 

Sumber-sumber ini secara langsung mempengaruhi produksi dan penjualan 

perusahaan. Keberhasilan manajer dalam mengatur modal kerja perusahaan akan 

membawa perusahaan ke arah kemajuan di masa mendatang. 

Menurut Weston dan Copeland (1986 : 277) dialih bahasakan oleh A.Joko 

Wasana, yang dimaksud dengan modal kerja yaitu : 

“ Working capital represent the firm’s investment in cash, marketable 

securities, account receivables and inventories less the current liabilities used 

to finance the current assets “. 

 

(modal kerja merupakan investasi perusahaan pada kas, surat-surat berharga, 

piutang usaha dan persediaan yang dikurangi dengan kewajiban lancar perusahaan). 

 

Menurut Wasis (1991 : 63) definisi modal kerja adalah : 

“ modal kerja adalah modal yang ditanamkan dalam aktiva lancar oleh karena 

itu dapat berupa kas, piutang, surat berharga, persediaan dan lain-lain “ 

 
Sedangkan menurut Musselman and Jackson (1994 : 357) : 

“ Net working capital as the excess of current assets over current liabilities “. 

(modal kerja bersih merupakan kelebihan dari pada aktiva lancar dibandingkan 

dengan kewajiban lancar) 
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Jadi pada dasarnya modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar 

yang merupakan ukuran likuiditas perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasi 

sehari-hari misalnya untuk pembelian bahan baku, membayar upah tenaga kerja, gaji 

karyawan dan lain-lain dimana uang atau dana  yang telah dikeluarkan itu dapat 

kembali masuk ke perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

produksinya. Penerimaan uang yang berasal dari penjualan produk tersebut harus 

segera dikeluarkan kembali untuk membiayai operasi selanjutnya. Dengan demikian 

dana tersebut akan terus-menerus berputar setiap periodenya. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari posisi keuangan yang dapat dilihat dari 

neraca perusahaan yang menunjukan posisi asset pada saat akhir periode dan akan 

memberikan gambaran sesaat posisi keuangan perusahaan. Untuk menilai 

perkembangan posisi aset perusahaan diperlukan neraca historis untuk beberapa 

periode waktu. 

Apabila neraca menguraikan kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat dan 

waktu maka untuk mengetahui kinerja keuangan dapat diketahui melalui perhitungan 

rugi laba. Dari perhitungan rugi laba maka dapat dilihat beberapa penerimaan atau 

penjualan kotor yang kemudian dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan 

untuk merealisasikan penjualan tersebut seperti harga pokok penjualan, pengeluaran 

administrasi, pajak, bunga dan pengeluaran lainnya untuk membiayai operasianal 

perusahaan. Sisanya adalah penghasilan bersih yang dapat digunakan untuk 

membayar deviden kepada pemegang saham atau mengadakan reinvestasi dalam 

bisnis. 

Untuk menjalankan perusahaan secara efisien piutang dan persediaan harus 

dimonitor dan dikendalikan secara seksama. Hal ini penting untuk perusahaan yang 

berkembang cepat karena investasi pada kedua aktiva ini cepat sekali berubah dan 

sulit untuk dikendalikan. Kelebihan aktiva lancar bisa berakibat pada realisasi 

pengembalian yang dibawah standar yang telah ditentukan, sedangkan perusahaan 

dengan aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat menimbulkan kesulitan dalam 

kelancaran operasionalnya. 
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Menurut Van Horne dan Wachowick yang diterjemahkan oleh Heru Sutojo 

(1997 : 215) : 

“ menejemen modal kerja mendasari 2 keputusan penting perusahaan yaitu 
merupakan penentu dari (1)tingkat optimal dan investasi pada aktiva lancar.(2) 
Perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang 
yang digunakan untuk mendukung investasi pada aktiva lancar “ 
 

 
Keputusan ini dipengaruhi oleh trade-off atau timbal balik yang harus dibuat 

antara tingkat kemampuan untuk memperoleh laba dan risiko yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibanya jika jatuh tempo, mendukung tingkat 

penjualan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan 

permodalan dan persediaannya. 

Pada penelitian ini akan melihat pengaruh modal kerja yang ada dalam 

perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi perusahaan. Modal kerja yang dijadikan 

perbandingan adalah modal kerja bersih dan kinerja perusahaan berupa rentabilitas 

yang diukur adalah ratio return on investment (ROI),return on owner’s equity (ROE) 

 

ROI merupakan laba sesudah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah kekayaan 

(total asset) dengan rumus : 

Earning after Tax 
Total Assets 

 

ROE merupakan laba sesudah bunga dan pajak dibagi dengan modal sendiri 

dengan rumus :  

Erning after Tax 
Owners equity 

 

   

Alasan melakukan pengukuran berdasarkan ROI adalah karena perhitungan 

ROI didasarkan kepada laba sesudah bunga dan pajak sehingga akan sepenuhnya 

mencerminkan kemampuan pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaan 

yang dipimpinnya. Sedangkan ROE menunjukkan kemampuan dari modal sendiri 

untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. 
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Menurut Bambang Riyanto dalam buku Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan 

(1995;25) yang dimaksud dengan rentabilitas adalah sebagai berikut : 

“ Rentabilitas suatu perusahaan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 
modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain Rentabilitas adalah 
kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
Sedangkan analisis rentabilitas itu sendiri adalah sebagai alat pengukur 
efisiensi penggunaan modal dalam operasi perusahaan “ 
 
Cara menghitung rentabilitas terdiri dari bermacam-macam cara, salah satunya 

yang digunakan oleh penulis adalah rentabilitas ekonomi dimana kaidah-kaidahnya 

sebagai berikut : 

1. Modal yang diperhitungkan dalam pengukuran rentabilitas ekonomi 

hanyalah modal yang bekerja didalam perusahaan (operating capital / 

asset). Dengan demikian maka modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam efek (kecuali 

perusahaan-perusahaan kredit) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi. 

2. Laba yang diperhitungkan dalam pengukuran rentabilitas ekonomi 

hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, yaitu yang disebut 

laba usaha (net operating income). Dengan demikian maka yang 

diperoleh dari usaha-usaha diluar perusahaan atau dari efek (misalnya : 

deviden, coupon, dan lain-lain) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi. 

Menurut Suad Husnan dalam buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan 

(1994 :73) yang dimaksud rentabilitas ekonomi adalah sebagi berikut : 

“ rentabilitas ekonomi adalah rasio untuk mengukur kemampuan aktiva 
perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan , karena hasil 
operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum bunga dan pajak. 
Aktiva yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba 
operasi oleh aktiva operasional. Kalau perusahaan mempunyai aktiva non 
operasional, aktiva ini perlu dikeluarkan dari perhitungan. Perhitungan 
rentabilitas ekonomi bisa berdasarkan aktiva pada awal tahun, pada akhir tahun 
atau rata-rata. “  
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Dari uraian di atas dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut 

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian 

 

 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Vevi Kusnia 0298274 dengan judul skripsi 

Pengaruh Efektivitas Modal Kerja terhadap Rentabilitas Ekonomi di PT Pupuk 

Kujang dengan hasil penelitianya bahwa “ Semakin efektif modal kerja maka 

rentabilitas ekonomi perusahaan semakin meningkat “, tetapi pada kenyataannya 

efektivitas modal kerja tidak berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi. Hal 

ini disebabkan karena pada kurun waktu 1997 sampai dengan tahun 2001 keadaan 

ekonomi dan politik di Indonesia cenderung tidak stabil. Kestabilan tersebut 

berakibat pada nilai tukar rupiah yang cenderung berfluktuasi, sehingga perusahaan 

tidak menggunakan modalnya seefektif mungkin. 

Perbedaannya dengan penelitian penulis lakukan adalah objek penelitian yang 

dilakukan pada perusahaan yang berbeda yaitu pada PT Agronesia yang 

memproduksi banyak produk dan produk tersebut diantaranya digunakan oleh industi 

pupuk itu sendiri. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Modal Kerja terhadap Rentabilitas Ekonomi pada PT. Agronesia Divisi 

Industri Teknik Karet Inkaba     

1.5.2 Hipotesis 

Hipotesis atas kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah  

“ modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi “ 

Manajemen Modal 
Kerja Perusahaan 

Kinerja Perusahaan 
 

Rentabillitas Ekonomi  



BAB I  Pendahuluan   
 
 

10 

   

1.6  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data diperoleh dari 

hasil penelitian, diproses kemudian dianalisis serta diinterpretasikan dengan 

menggunakan teori yang ada  

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, seperti 

dokumen dan catatan, sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh. 

2. Studi kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang akan 

dijadikan landasan masalah yang akan diteliti. Dalam studi kepustakaan ini, penulis 

mengumpulkan materi yang berhubungan dengan modal kerja dan rentabilitas 

ekonomi. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT, Agronesia Divisi Teknik Karet Inkaba Bandung 

yang bertempat di Jalan Simpang Industri No 2 Bandung. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan Juli sampai September 2006. 


