
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada lazimnya entitas menjalankan aktivitas pabrikasi untuk memproduksi 

sebuah barang jadi dan memasarkan kepada konsumen untuk memperoleh laba. 

Perusahaan menggunakan dana guna membiayai operasional perusahaan dan 

lainnya. Modal kerja atau dana yang diperlukan dalam kegiatan operasional 

sehari-sehari. Setiap perusahaan mengharapkan adanya pengembalian modal kerja 

yang telah dikeluarkan. Brigham dan Houston (2010) menyatakan jika struktur 

modal penting bagi entitas karena berpengaruh pada besar kecilnya tingkat risiko. 

Risiko yang dimaksud merupakan kemungkinan tidak terlaksananya tingkat laba 

yang diprediksi. Struktur modal optimal sangat diperlukan untuk mengurangi 

risiko yang dimaksud.  

Struktur modal optimal bisa berubah sewaktu-waktu. Struktur modal juga 

mempengaruhi posisi finansial sebuah perusahaan. Jika persentase modal 

pinjaman lebih besar dalam struktur modal, tidak dipungkiri akan terjadi 

ketergantungan pada pihak luar sehingga risiko finansial pun naik karena selain 

membiayayi operasional perusahaan juga harus membiayayi bunga hutang. 

Sehingga, biaya modal dipengaruhi oleh baik buruknya keputusan struktur modal.  

Handoko (2015) menyatakan efisiensi modal kerja merupakan tepat 

tidaknya kaidah dalam menjalankan hal dimana harus menghemat waktu, tidak 

membuang biaya, tenaga dan manfaat yang berurusan dengan modal kerja. Setiap 

elemen dalam modal kerja dapat dihitung perputarannya. Efisien dan tidakya 
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perputaran modal kerja diukur dengan cepat dan tidaknya tingkat perputaran 

elemen tersebut.  

Sawir (2005) menyatakan pengertian manajemen modal kerja merupakan 

kecakapan dalam mengatur fungsi elemen aktiva lancer dan kewajiban jangka 

pendek. Tujuannya adalah memperoleh modal kerja bersih dan bisa menjamin 

profitabilitas sebuah entitas. Perusahaan manufaktur diminta untuk memiliki 

modal kerja yang cukup tinggi supaya menggunakan modal kerja secara efisien.  

Melihat hubungan antar struktur modal dan profitabilitas yang saling 

berpengaruh. Hal itu disebabkan perusahaan membutuhkan peningkatan 

profitabilitas supaya bisa bertahan hidup dan akan berpengaruh pada nilai entitas. 

Berasas paragraf diatas penulis tertarik dengan judul “Pengaruh Manajemen 

Modal Kerja dan Struktur Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI”.  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pada lazimnya perusahaan manufaktur mengerjakan bahan baku menjadi 

bahan jadi. Terdapat tiga jenis manufaktur dalam BEI yaitu industri kimia, 

industry makanan minuman, dan yang terakhir aneka industri. Perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur pada dasarnya membutuhkan modal yang besar 

guna perputaran kas. Apabila modal tidak mencukupi maka akan mendorong 

perusahaan melakukan peminjaman terhadap pihak eksternal seperti bank.  

Lazimnya, perusahaan manufaktur membutuhkan modal lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan jasa. Disamping itu, ketatnya persaingan global 
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mendorong perusahaan mendapatkan modal lebih untuk tetap eksis. Peran bagian 

keuangan perusahaan sebagai divisi yang dapat memanfaatkan modal kerja secara 

efektif. Manajemen modal kerja dapat diproksikan dengan ukuran perusahaan, 

leverage operasional, leverage finansial, dan likuiditas. Andaikata kinerja 

perusahaan semakin meningkat dari tahun lalu mengartikan kecakapan perusahaan 

dalam membayar kewajiban semakin baik juga. Perputaran modal dapat diukur 

dengan rasio. Perhitungan rasio dapat menunjukkan proses perputaran. 

Pengukuran perputaran modal kerja ialah mengenai cara perusahaan dalam 

mengatur modal yang ada. Dimulai dari proses penerimaan kas guna 

mempercepat piutang yang diinvestasikan sampai proses kembali lagi menjadi 

kas. Singkatnya proses perputaran modal menandakan tingginya perputaran. 

Semakin singkat proses perputaran menandakan semakin baik dan sehat kondisi 

perusahaan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berlandaskan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat hubungan signifikan ukuran perusahaan pada profitabilitas 

perusahaan? 

b. Apakah terdapat hubungan signifikan tingkat leverage operasional pada 

profitabilitas perusahaan? 

c. Apakah terdapat hubungan signifikan tingkat leverage keuangan pada 

profitabilitas perusahaan? 

d. Apakah terdapat hubungan signifikan likuiditas pada profitabilitas entitas? 
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1.4 Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Maksud observasi: 

a. Menganalisa ada tidaknya efek signifikan ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

b. Menganalisa ada tidaknya pengaruh signifikan tingkat leverage operasional 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

c. Menganalisa ada tidaknya pengaruh signifikan tingkat leverage keuangan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

d. Menganalisa ada tidaknya pengaruh signifikan likuiditas terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian  

Manfaat observasi: 

a. Untuk entitas, penemuan penelitian bisa menjadi kritikan dan masukan 

terutama kepada manajer keuangan dalam merencanakan dan 

mengendalikan modal. 

b. Bagi investor, dapat dijadikan tolak ukur melakukan investasi pada 

perusahaan bidang manufaktur.   

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Berikut adalah sistematika pembahasan : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini menerangkan informasi tentang teori dasar dan teori 

penunjang. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bagian ini memuat deskripsi pendekatan dan metode penelitian.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas hasil observasi data yang dilakukan. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bagian in i  memuat  kesimpulan  dari  penul isan  skripsi , 

 keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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