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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di 

dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia 

kemudian menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari 

batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 

dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang 

sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Sekitar 60 persen dari 

cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih 

murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 

cal/gram.   Sejumlah kantung cadangan batubara yang lebih kecil terdapat di 

pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. http://www.indonesia-

investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236  

Pertambangan batubara sampai saat ini masih menjadi  kekuatan dominan 

di dalam pembangkitan listrik. Permintaan untuk batubara dari berbagai negara 

telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batubara baru yang 

telah dibangun untuk menyediakan kebutuhan listrik penduduknya yang besar. 

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tujuan perusahaan adalah 

memperoleh laba yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Untuk memperoleh 

laba maksimal seperti yang ditargetkan, diperlukan manajemen yang baik, 

http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236
http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236
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meningkatkan mutu produk serta sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk 

mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau 

rasio profitabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan 

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi (Kasmir, 2008 : 196). 

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama 

ini, apakah efektif atau tidak dikarenakan hal tersebut berpengaruh terhadap biaya 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.  

Menurut Agnes Sawir (2005:17) profitabilitas merupakan hasil akhir 

bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Agar dapat 

memaksimalkan laba yang didapat perusahaan, manajer keuangan perlu 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap 

profitabilitas, perusahaan dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-

masalah dan meminimalisir masalah yang timbul.  Profitabilitas memiliki arti 

penting bagi banyak pihak, tidak hanya pemilik usaha atau manajemen tetapi juga 

bagi pihak diluar perusahaan, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki 

hubungan atau kepentingan bagi perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas juga 

sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. 

 Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Profitabilitas diukur dengan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Menurut Wiagustini (2010:76-77) 
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profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran 

efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Kemampuan memperoleh laba 

bisa diukur dari modal sendiri maupun dari seluruh dana yang diinvestasikan ke 

dalam perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2004) memberikan pengertian 

profitabilitas, yaitu profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu.   

Menurut Irham Fahmi (2013:135) jenis rasio profitabilitas ada 4 yaitu 

rasio gross profit margin, net profit margin, return on assets (ROA) dan return on 

equity (ROE).  Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin yang rendah dapat 

menunjukan ketidakefisienan manajemen. ROA menunjukan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya.  Sedangkan ROE menggambarkan tingkat return yang dihasilkan 

perusahaan bagi pemegang sahamnya.  

Menurut L.Thian Hin (2008:69) menjelaskan bahwa “ ROA menunjukkan 

seberapa besar asset perusahaan digunakan secara efektif untuk menghasilkan 

laba”. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena 

tingkat pengembalian yang semakin besar (Robert Ang, 1997:33).  Menurut 

Munawir (2010: 91)  Return On Assets  lebih unggul dibandingkan dengan rasio 

lainnya. Salah satu keunggulan Return on Assets adalah  kegunaannya yang 

prinsipil, sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan 

praktik akuntansi yang baik, maka management dengan menggunakan teknik 

analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan.  
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Selain memperhatikan efektivitas perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan, manajemen juga harus memperhatikan modal kerja yang digunakan 

untuk mendukung kegiatan perusahaan. Menurut Sofyan Harahap (2009:290) 

mengenai pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas  adalah “Modal kerja 

(Working Capital) adalah salah satu investasi perusahaan dalam bentuk aktiva 

lancar, pengelolaannya akan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas".  

Menurut Lukman dan Dira (2009) dalam penelitian Nina Sufiana (2013) 

mengatakan bahwa “Modal kerja sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan 

suatu perusahaan, dan modal kerja sangat penting dalam menunjang kelancaran 

kegiatan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik 

secara berkesinambungan.” Menurut Putra (2012) yang juga dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Nina Sufiana (2013) menyatakan bahwa “Modal kerja adalah 

investasi perusahaan jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang dan 

persediaan atau seluruh aktiva lancar. Apabila perusahaan kekurangan modal 

kerja, maka perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara 

maksimal, sedangkan bila perusahaan kelebihan modal kerja dapat mengakibatkan 

banyak dana yang menganggur sehingga dapat memperkecil profitabilitas 

perusahaan.”  

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

penting bagi operasional perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja 

juga memiliki 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 
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penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan 

tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo kas. 

Bambang Riyanto (2001: 57) mengemukakan ada 3 konsep mengenai 

modal kerja yaitu Konsep Kuantitatif, Konsep Kualitatif dan Konsep Fungsional. 

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 

bruto atau Gross Working Capital.  

Konsep Kualitatif dalam modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah 

utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Sebagian dari aktiva lancar 

yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa 

mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar atas 

utang lancar. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja bersih atau Net 

Working Capital.  

Konsep fungsional dalam modal kerja 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 kenyataan terkadang kejadiannya tidak 

selalu demikian.  

Mengenai perhitungan modal kerja, Husnan (1998:544) telah 

menyebutkan berberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung modal 
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kerja dengan menggunakan masing-masing sudut pandang yang berbeda dari 

beberapa definisi modal kerja. Salah satu perhitungannya adalah dengan 

menggunakan metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja  

digunakan untuk menaksir modal kerja (dalam artian aktiva lancar) dipergunakan 

metode perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah kemampuan 

perusahaan dalam melakukan perputaran modal kerja dalam suatu periode siklus 

akuntansi perusahaan. Perputaran modal kerja mengukur efektifitas penggunaan 

aktiva lancar untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio perputaran 

modal kerja maka semakin baik kinerja suatu perusahaan dimana persentase 

modal kerja yang ada mampu menghasilkan penjualan dengan jumlah tertentu. 

Semakin besar rasio ini menunjukan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang 

tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:62) periode perputaran modal kerja 

dimulai saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin 

cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama 

periode perputaran modal kerja tersebut tergantung kepada berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. 

Berikut disajikan data perputaran modal kerja dan return on assets di 

perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode (2012-2014). 

                                                Tabel 1.1  

                 Perputaran Modal Kerja dan Return on Assets 
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Sumber data: www.idx.co.id   

Berdasarkan data diatas penulis mendapatkan hasil bahwa pada beberapa 

perusahaan sektor pertambangan batu bara seperti Adaro Energy dengan kode 

perusahaan ADRO pada tahun 2014 mempunyai perputaran modal kerja lebih 

besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 akan tetapi profitabilitas (ROA) yang 

dihasilkan lebih besar pada periode 2013. Hal ini berbanding terbalik dengan teori 

konsep fungsional  yang menyatakan bahwa semakin banyak dana yang 

digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. 

Akan tetapi pada perusahaan Harum Energy dengan kode perusahaan HRUM 

penulis mendapatkan informasi bahwa perputaran modal kerja 2014 lebih rendah 

dibandingkan dengan periode 2013 dan profitabilitas (ROA) yang dihasilkan pada 

2014 juga lebih rendah dari 2013. Hasil tersebut sejalan dengan teori dari 

Bambang Riyanto yang menyatakan bahwa semakin banyak dana yang digunakan 

2014 2013 2012 2014 2013 2012

ADRO 6,691 5,501 7,233 2,300    3,400     5,700     

ARII -0,388 -0,89 -1,038 (7,300)  (3,400)    (3,900)    

ATPK 1,404 4,88 3,954 2,900    0,900     (11,100) 

BRAU -3,244 28,36 8,302 (4,800)  (8,700)    (8,500)    

BSSR -11,233 -4,932 3,413 1,500    3,000     7,000     

BUMI -0,626 -1,278 -12,745 (7,200)  (9,400)    (9,600)    

DEWA 5,083 7,227 6,528 0,100    (13,800) (9,100)    

DOID 3,475 5,697 4,684 1,700    (2,700)    (1,300)    

GEMS 5,396 5,233 3,123 3,400    5,700     5,300     

GTBO 5,071 3,303 1,673 (5,700)  (6,700)    25,400   

HRUM 2,36 4,139 4,567 0,900    8,800     29,200   

ITMG 9,459 9,395 4,585 15,300 15,400   29,000   

KKGI 8,4 9,407 9,121 8,000    16,300   22,700   

MYOH 6,396 6,371 -34,91 13,200 9,600     2,800     

PKPK 2,444 2,522 4,76 (9,400)  0,100     (2,300)    

PTBA 3,403 2,657 1,693 13,600 15,900   22,900   

PTRO 5,02 5,352 9,706 0,500    3,400     9,300     

SMMT 0,325 0,206 0,126 (0,500)  3,100     3,000     

TOBA 22,869 -27,657 -11,659 11,900 11,100   4,600     

Perputaran Modal Kerja ROA (Return On Assets)
Perusahaan

http://www.idx.co.id/
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sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian 

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

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Sufiana (2013) tentang pengaruh 

modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverages 

menunjukkan bahwa secara simultan perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara 

parsial perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Maulan Irwadi & Choiruddin 

(2015) tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan 

industri tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan 

bahwa secara simultan modal kerja berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Hal tersebut bertentangan dengan konsep fungsional modal kerja menurut 

Bambang Riyanto (2001:60) 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 kenyataan  kejadiannya tidak selalu 

demikian. 
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Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti kembali pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas dengan judul 

“Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Tambang Batubara Yang Terdaftar di BEI)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Tambang Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai dasar dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas  pada perusahaan Tambang Batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 
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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 

praktik di lapangan, khususnya di Perusahaan yang bergerak di sektor 

Tambang Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menghimpun data guna mengetahui dan memahami secara langsung 

pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran persediaan terhadap 

return on asset pada Perusahaan yang bergerak di sektor Tambang 

Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

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 Tambang Batubara  yang terdaftar di BEI dalam 

menjalankan bisnisnya di masa yang akan datang. 
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1.5  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data-data perusahaan 

sektor Tambang Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui 

website www.idx.co.id.  

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/

