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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara yang menjadi pasar potensial bagi para pengusaha 

baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memasarkan atau menjual produknya. 

Banyak sekali berbagai macam produk terjual di Indonesia. Salah satunya adalah 

produk otomotif dan komponenya baik roda 2 maupun roda 4 tumbuh subur di 

Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, 

Indonesia memang menjadi pangsa pasar yang besar karena tingkat konsumsi di 

Indonesia juga tinggi. 

Tingkat konsumsi yang tinggi tersebut artinya aktivitas permintaan akan 

produk otomotif dan komponen tersebut juga tinggi. Dalam memenuhi permintaan 

pangsa pasar, perusahaan akan membutuhkan modal kerja untuk membiayai aktivitas 

bisnisnya tersebut. Dalam Irham Fahmi (2012), mengatakan bahwa modal kerja 

merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan 

terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Apabila perusahaan tidak bisa menjaga 

dana untuk aktivitas usahanya, perusahaan bisa saja bangkrut karena tidak 

terpenuhinya dana untuk menjalankan aktivitasnya. 
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Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan perlu untuk memperhatikan 

modal kerja yang dimilikinya. Apabila perusahaan dapat mengolah modal kerjanya 

dengan baik maka perusahaan akan dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Selain itu dapat 

juga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa dan suplai yang dibutuhkan. 

Dengan diketahuinya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan maka hal tersebut 

dapat melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari 

aktiva lancar. 

Modal kerja seperti pedang bermata dua karena perusahaan memerlukan 

modal kerja untuk beroperasi dengan efektif, namun modal kerja mahal karena akan 

menggunakan investasi yang paling menguntungkan. Banyak perusahaan berusaha 

meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi investasi pada aktiva lancar melalui 

metode seperti pengelolaan persediaan tepat waktu (just-in-time). Perusahaan lain 

berusaha untuk mendanai aktiva lancar mereka dengan kewajiban lancar seperti utang 

dagang sebagai usaha mengurangi modal kerja. Namun aktiva lancar hanya berupa 

aktiva yang likuid. Artinya adalah meskipun pengurangan aktiva lancar 

meningkatkan profitabilitas yang diharapkan, namun tindakan ini juga meningkatkan 

risiko likuiditas. 

Menurut Kasmir (2012:252), modal kerja memiliki arti yang sangat penting 

bagi operasional perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki 
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tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dengan terpenuhinya modal kerja, perusahaan 

juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Secara umum arti penting modal kerja 

bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan adalah terdapat 

hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal 

kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan, piutang, persediaan dan juga 

saldo kas. 

Kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain 

yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan 

finansial yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat profitabilitasnya. Perputaran kas 

merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat 

berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat 

perputaran kas berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya dan sebaliknya 

semakin rendah tingkat perputarannya semakin tidak efisien karena semakin banyak 

uang yang berhenti atau tidak dipergunakan. Semakin tinggi perputaran kas maka 

semakin baik karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi 

perputaran kas yang tinggi dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia adalah 

terlalu kecil untuk volume penjualan tersebut (Agus Sartono, 2001:293). 

Piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk 

menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat 

kejadian pada masa yang lalu. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam 

keadaan berputar. Periode berputar atau periode terikatnya modal kerja dalam piutang 
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adalah tergantung kepada syarat pembayarannya berarti makin lama modal kerja 

terikat dalam piutang, ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu 

adalah makin rendah. Tingkat perputaran piutang membagi jumlah penjualan kredit 

selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (Sugiyarso dan F.Winarni, 

2005: 35-36). 

Persediaan adalah bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan 

perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang besar. Tanpa 

adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko dimana 

pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu 

saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena secara tidak 

langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan 

yang seharusnya didapatkan. Persediaan sebagai elemen utama dari modal kerja 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus 

mengalami perubahan. 

Dalam meningkatkan profitabilitasnya, perusahaan sering melakukan strategi 

dengan cara meningkatkan penjualan persediaan sehingga perputaran persediaan 

barang juga meningkat. Perputaran persediaan merupakan berapa kali persediaan 

akan berputar dan kembali lagi. Dengan perputaran persediaan maka dapat diketahui 

efesiensi biaya yang berguna untuk memperoleh laba besar. Perusahaan dikatakan 

memiliki posisi yang kuat apabila perusahaan mampu meningkatkan 

profitabilitasnya. 
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Menurut Sofyan Harahap (2009:290) mengenai pengaruh modal kerja 

terhadap profitabilitas (ROA) adalah “Modal kerja (Working Capital) merupakan 

salah satu investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar, pengelolaannya akan 

sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas". 

Modal kerja yang lebih kecil dari kebutuhan akan menimbulkan kerugian atau 

hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba karena perusahaan kekurangan modal 

kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya. Sebaliknya, 

modal kerja yang terlalu besar dari yang dibutuhkan akan mengakibatkan terjadinya 

dana menganggur, sehingga tidak efisien dalam penggunaan dana. Modal kerja juga 

menggambarkan kemampuan memperoleh laba melalui pendapatan yang dihasilkan 

dari kegiatan operasi. Secara umum tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba agar 

kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin sehingga dapat selalu mengusahakan 

perkembangan lebih lanjut. Karena itu kegiatan menentukan kebutuhan modal kerja 

harus dikaitkan dengan laba usaha. 

Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva 

lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk 

membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan 

modal kerja kotor. 

Konsep fungsional dalam modal kerja menekankan pada fungsi dana yang 

dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki 
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dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak 

dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan 

laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan 

menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu 

demikian. 

Dalam perusahaan yang bergerak disektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI terdapat penurunan profitabilitas apabila dibandingkan dari periode 

2013 – 2014 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. 

Deskripsi 

Perp. Modal 

Kerja 
ROA Varian 

2014 2013 2014 2013 
Perp.Modal 

Kerja 
ROA 

PT Astra International Tbk 8.50 11.26 9.37 10.42 (2.76) (1.05) 

PT Astra Otoparts Tbk 9.57 4.79 6.65 8.01 4.78 (1.36) 

PT Gajah Tunggal Tbk 4.13 3.18 1.68 0.78 0.94 0.90 

PT Indomobil Sukses 

International Tbk 
52.29 21.97 (0.29) 2.78 30.32 (3.07) 

PT Indospring Tbk 2.91 2.12 5.59 6.72 0.80 (1.13) 

PT Multi Prima Sejahtera Tbk 1.54 1.10 (2.23) 4.36 0.44 (6.58) 

PT Nipress Tbk 6.66 35.04 4.15 4.24 (28.37) (0.09) 

PT Prima Alloy Steel Universal 

Tbk 
237.04 31.91 0.88 1.66 205.13 (0.78) 

PT Selamat Sempurna Tbk 4.41 4.08 24.09 20.59 0.33 3.50 

PT Goodyear Indonesia Tbk (43.32) (56.29) 2.18 4.17 12.97 (1.99) 
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PT Multistrada Arah Sarana Tbk 3.97 5.59 0.08 0.57 (1.62) (0.50) 

PT Indo Kordsa Tbk 6.47 6.01 5.15 2.32 0.45 2.83 

Tabel 1.1 Modal Kerja & ROA Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di BEI 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan informasi bahwa pada PT Astra 

International Tbk perputaran modal kerja pada tahun 2014 mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun 2013 dan hal tersebut juga berlaku untuk ROA yang juga 

mengalami penurunan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Hal 

yang berbeda ditunjukkan pada PT Astra Otoparts Tbk dimana pada tahun 2014 

perputaran modal kerja PT Astra Otoparts Tbk mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan tahun 2013 akan tetapi ROA yang dihasilkan pada tahun 2014 

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Selain itu pada PT 

Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2014 memiliki perputaran modal 

kerja yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 akan tetapi ROA yang 

dihasilkan pada tahun 2014 justru memiliki nilai minus jika dibandingkan dengan 

tahun 2013. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hina Agha (2014) tentang pengaruh 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan yang bergerak 

dibidang farmasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara debt turnover, 

inventory turnover dan credit turnover terhadap profitabilitas (ROA). Akan tetapi 

tidak ada hubungan yang signifikan antara current ratio dengan ROA. 
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Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Asif Iqbal & Wang Zhuquan 

(2015) tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan yang 

terdaftar di Karachi Stock Exchange menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara average collection period (ACP), average payment period (APP), 

inventory turnover in days (ITID) dan cash conversion terhadap profitabilitas. 

Hal tersebut bertentangan dengan konsep fungsional modal kerja yang 

menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. 

Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan 

laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja 

seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana 

yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya 

terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti ulang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas dengan judul “Pengaruh 

Modal Kerja Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan yang Terdaftar 

di BEI (Survey Pada Perusahaan yang Bergerak Disektor Otomotif dan 

Komponen)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014? 

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014? 

3. Bagaimanakah pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014? 

4. Bagaimanakah pengaruh tingkat perputaran kas, tingkat perputaran piutang dan 

tingkat perputaran persediaan secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 
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2. Mengetahui pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

3. Mengetahui pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

4. Mengetahui pengaruh tingkat perputaran kas, tingkat perputaran piutang dan 

tingkat perputaran persediaan secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan sektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah : 

1. Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Akuntansi. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang belum diperoleh dalam 

perkuliahan biasa dengan membandingkan antara teori dengan praktek di 

lapangan, khususnya di Perusahaan yang bergerak di sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI. 

3. Menghimpun data guna mengetahui dan memahami secara langsung pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap return on 
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asset pada perusahaan yang bergerak di sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan saran dan referensi terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI dalam menjalankan bisnisnya di masa 

yang akan datang. 


