
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri manufaktur memicu perkembangan sektor industri 

jasa dan perdagangan. Perusahaan dituntut mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam masa krisis maupun 

persaingan yang semakin ketat. Kinerja perusahaan setiap akhir periode harus 

dievaluasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Hal ini akan memberikan 

dampak sangat besar pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di 

Indonesia, karena perusahaan manufaktur merupakan sector industry terbesar di 

Indonesia. Perusahaan-perusahaan manufaktur berusaha mendapatkan 

profitabilitas sebesar-besarnya untuk membiayai operasional perusahaan serta 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, akan tetapi pada kenyataannya 

perusahaan-perusahaan manufaktur mengalami penurunan profitabilitas yang 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Penurunan profitabilitas 

tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur 

periode 2009-2011. Besarnya rata-rata pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

manufaktur 2009-2011 adalah sebesar 0,056, dapat diartikan bahwa rata-rata 

perkembangan profitabilitas perusahaan-peusahaan manufaktur tahun 2009-2011 

mengalami penurunan profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan salah 

satu indicator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan terkelola 

dengan baik.  



 

 

 

Untuk mendapatkan laba, perusahaan dituntut untuk dapat seefisien 

mungkin dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk 

modal kerja. Untuk menetapkan modal kerja yang berupa kas dan setara kas, 

piutang, dan persediaan, dibutuhkan analisis yang tepat agar penggunaan modal 

kerja dapat dimanfaatkan secara efisien. Jika besaran modal kerja yang ditetapkan 

tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik berlebihan maupun kekurangan, 

akan menghasilkan dampak negative (Sartono, 2001). 

Modal kerja yang berlebihan terutama dalam bentuk kas dan setara kas 

dapat merugikan perusahaan karena akan menyebabkan banyaknya dana-dana 

yang menumpuk dalam neraca sehingga mengurangi tingkat produktifitas dari 

aktiva tersebut. Disamping itu, kelebihan modal kerja akan memungkinkan 

perusahaan kurang efisien dalam menjalankan operasinya karena dapat memicu 

pemborosan. Kekurangan modal kerja juga akan berdampak negatif bagi 

perusahaan, selain akan mengganggu likuiditas dari perusahaan tersebut, kegiatan 

operasional sehari-hari perusahaan juga akan terhambat. Kegiatan operasional 

yang terhambat akan mengganggu proses produksi maupun penjualan perusahaan 

sehingga profitabilitas perusahaan juga akan terganggu (Agnes Sawir, 2003).  

Seringkali pada perusahaan-perusahaan terdapat kondisi modal kerja yang 

seadanya. Namun tetap memungkinkan perusahaan akan mendapatkan profit 

terutama apabila perusahaan sudah mendapat posisi yang baik dalam pasar, 

terlepas dari faktor pendukung lainnya. Akan tetapi laba yang diharapkan tidak 

akan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana mestinya, walaupun telah 

diprediksi melalui berbagai proyeksi dan perhitungan sehingga modal kerja yang 



 

 

 

jumlahnya relative banyak, tidak akan produktif untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  

Di dalam perusahaan diperlukan adanya pengelolaan modal kerja yang 

tepat karena pengelolaan modal kerja akan berpengaruh pada kegiatan operasional 

perusahaan. Kegiatan operasional ini akan berpengaruh pada pendapatan yang 

akan diperoleh perusahaan. Pendapatan 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) (Nur 

Azalina, 2009). Perusahaan dengan penggunaan modal kerja dengan tingkat 

efisiensi yang tinggi, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi pula. Diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang 

tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pengukuran tingkat efektifitas 

manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan dari 

pendapatan investasi, dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio 

profitabilitas yang dimiliki (Brigham, 2001). Dengan mengetahui rasio 

profitabilitas yang dimiliki, perusahaan dapat memonitor perkembangan 

perusahaan dari waktu ke waktu. “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan” (Kasmir 2008:196). 

Dana yang digunakan perusahaan untuk melangsungkan kegiatan 

operasional atau untuk investasi jangka panjang disebut modal kerja (working 

capital). Modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional itu, diharapkan dapat 

kembali masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil 



 

 

 

penjualan produksinya. Modal kerja ini akan terus berputar setiap periodenya di 

dalam perusahaan (Bambang Riyanto, 2001). 

Brigham & Houston (2001) juga mengemukakan bahwa modal kerja 

adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, seperti kas, sekuritas yang 

mudah dipasarkan, piutang usaha dan persediaan. Modal kerja dalam perusahaan 

perlu ditelaah karena modal kerja penting bagi setiap perusahaan. Hal ini 

dikarenakan beberapa alasan : 

1. Tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan opersional 

sehari-hari. 

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

perusahaan. 

3. Aktiva lancar dari perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memiliki 

jumlah yang cukup besar dari total aktiva perusahaan. 

Bagi suatu perusahaan, masalah modal kerja merupakan suatu hal yang 

penting yang memerlukan perhatian yang besar. Hal ini disebabkan modal kerja 

digunakan untuk membelanjai sebagian besar kegiatan operasional perusahaan. 

Modal kerja dibutuhkan perusahaan untuk membiayai pengeluaran operasi-

operasi rutin seperti beban pemeliharaan, administrasi, uang muka, pembelian 

barang mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan sebagainya. Tersedianya 

modal kerja yang cukup juga dapat menjaga perusahaan terhadap kemungkinan 

terjadinya krisis modal kerja akibat turunnya aktiva lancar dan dari bahaya-bahaya 

atau kesulitan keuangan yang mungkin akan timbul (Darsono, 2009).  



 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2011), menunjukkan bahwa 

perputaran modal kerja memiliki korelasi yang kuat terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2005-2007. Hasil penelitian 

perhitungan koefisien determinasi dan analisis regresi diketahui bahwa perputaran 

modal kerja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2007) 

menyatakan, salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian 

keuangan yang baik adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam 

proses penilaian kinerja perusahaan sehingga rasio keuangan tersebut dapat 

mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja suatu 

perusahaan. Untuk menganalisis rasio keuangan maka salah satunya digunakan 

komponen modal kerja untuk mengevaluasi keadaan pada masa lalu, sekarang, 

dan proyeksi hasil di masa yang akan datang. Dari hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap perubahan kinerja (untuk 

operating profit) adalah current ratio.   

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul : 

“PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN KOMPONEN MODAL 

KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN”  

(Studi Survei pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2011) 



 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat perputaran komponen modal kerja pada perusahaan-

perusahaan yang diteliti. 

2. Bagaimana pencapaian profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang 

diteliti. 

3. Apakah tingkat perputaran komponen modal kerja mempunyai pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan yang diteliti. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dalam 

bidang financial accounting khususnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang merupakan gambaran 

nyata mengenai tingkat perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 

yang dalam perusahaan manufaktur. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui tingkat perputaran komponen modal kerja pada perusahaan 

yang diteliti. 

2. Untuk mengetahui pencapaian profitabilitas perusahaan pada perusahaan yang 

diteliti. 

3. Untuk mengetahui apakah tingkat perputaran komponen modal kerja memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diteliti. 



 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi:  

1. Penulis   

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengenalan terhadap 

permasalahan perputaran modal kerja terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan, sehingga penulis dapat menerapkan teori  yang diperoleh dengan 

pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan pekerjaan. 

2. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan sebagai sumber bahan pustaka di 

perpustakaan Ekstensi  Fakultas Ekonomi serta untuk bahan referensi dalam 

penyusunan skripsi selanjutnya. 

3. Instansi Terkait 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi manajemen unutuk meningkatkan kegiatan usaha di masa yang 

akan datang dan sebagai bahan evaluasi sampai sejauh mana modal kerja 

digunakan dan diterapkan oleh perusahaan sehingga tercapai efisisensi dan 

efektivitas dalam hal pengguanaan dana maupun sumber daya perusahaan 

dalam operasinya.  

 

 

 



 

 

 

1.5  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan data sekunder, dimana data yang diperoleh selama penelitian akan 

diolah dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari.   

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif penjelasan 

(explanatory descriptive research method) yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variable-variabel melalui pengujian hipotesa, dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu metode yang menginterprestasikan serta menganalisis hubungan 

antara fenomena yan diselidiki, dalam rangka memperoleh gambaran secara 

sistematis akan kinerja perusahaan, dimana pembahasan lebih banyak 

berhubungan dengan rasio-rasio serta rumus-rumus yang bersumber dari laporan 

keuangan peursahaan, kemudian menganalisis antara variable-variabel yang ada 

didalamnya.  

Teknik untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara : 

1. Studi kepustakaan 

 Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui cara-cara berikut : 

a. Mempelajari buku-buku referensi yang berhubunan dengan msalah 

yang akan dibahas. 

b. Membaca buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

materi yang akan dibahas untuk memperoleh data sekunder. 

c. Membaca sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan materi 

yang diteliti. 



 

 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

penelitian diperoleh dari website www.idx.co.id dengan sumber data yaitu laporan 

keuangan perusahaan manufaktur periode tahun 2009 sampai 2011, dengan waktu 

penelitian dilaksanakan dari bulan September 2012 sampai dengan selesai. 
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