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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan kegiatannya setiap perusahaan selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kekayaan bagi para pemegang sahamnya atau kepada pemilik 

perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitasnya maka kinerja perusahaan menjadi semakin baik.  

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. Selain memperhatikan efekitvitas 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan, manajemen juga harus 

memperhatikan modal kerja yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

perusahaan.  

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang kas 

yang dimiliki perusahaan, atau dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya untuk membayar gaji pegawai, 

membeli bahan baku atau barang, membayar ongkos angkutan, membayar hutang 

dan sebagainya. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 

membiayain kegiatan operasi sehari-hari, dimana modal kerja yang telah 

dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan 
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dalam waktu yang singkat melalui hasil penjualan produksinya. Modal kerja yang 

berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk 

membiayai kegiatan operasional selanjutnya. Modal kerja ini akan terus berputar 

setiap periodenya di dalam perusahaan. 

Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali 

dihadapi oleh perusahaan, karena hampir semua perhatian untuk mengelola modal 

kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva. 

Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya 

sehari-hari, misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, 

membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain, dimana uang atau dana yang 

dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan 

dalam waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, 

perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga 

dicapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba yang 

optimal. 

Salah satu masalah kebijaksanaan keuangan yang dihadapi perusahaan 

adalah masalah efisiensi modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat 

penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam 

mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat 

atau terhenti sama sekali. Sehingga, adanya analisis atas modal kerja perusahaan 

sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui situasi modal kerja pada saat 

ini, kemudian hal itu dihubungkan dengan situasi keuangan yang akan dihadapi 
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pada masa yang akan datang. Dari informasi ini dapat ditentukan program apa 

yang harus dibuat atau langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya. 

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan 

komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini. Perusahaan yang 

tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka 

perusahaan kemungkinan mengalami tak mampu memenuhi kewajiban jatuh 

tempo dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidasi. Aktiva lancar harus cukup 

besar untuk dapat menutup hutang lancar sedemikian rupa, sehingga 

menggambarkan adanya tingkat keamanan (margin safety) yang memuaskan. 

Sementara itu, jika perusahaan menetapkan modal kerja yang berlebih akan 

menyebabkan perusahaan overlikuid sehingga menimbulkan dana mengaggur 

yang akan mengakibatkan inefisiensi perusahaan, dan membuang kesempatan 

memperoleh laba. 

Modal kerja memiliki sifat yang fleksibel, besar kecilnya modal kerja 

dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan perusahaan. Menetapkan modal 

kerja yang terdiri dari kas, piutang, persediaan yang harus dimanfaatkan seefisien 

mungkin. Besarnya modal kerja harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

karena baik kelebihan atau kekurangan modal kerja sama-sama membawa dampak 

negatif bagi perusahaan. 

Modal kerja yang berlebihan terutama modal kerja dalam bentuk uang 

tunai dan surat berharga dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan 

berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif. Dana yang 
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mati, yaitu dana-dana yang tidak digunakan menyebabkan diadakannya investasi 

dalam proyek-proyek yang tidak diperlukan dan yang tidak produktif. Disamping 

itu kelebihan modal kerja juga akan menimbulkan inefisiensi atau pemborosan 

dalam operasi perusahaan. 

Indikator adanya manajemen modal kerja yang baik adalah adanya 

efisiensi modal kerja (Tunggal, 1995). Modal kerja dapat dilihat dari perputaran 

modal kerja (working capital turnover), perputaran piutang (receivable turnover), 

perputaran persediaaan (inventory turnover). Perputaran modal kerja dimulai dari 

saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali 

menjadi kas. Makin pendek periode perputaran modal kerja, makin cepat 

perputarannya sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan 

makin efisien yang pada akhirnya rentabilitas semakin meningkat. 

Dalam penentuan kebijakan modal kerja yang efisien, perusahaan 

dihadapkan pada masalah adanya pertukaran (trade off) antara faktor likuiditas 

dan profitabilitas (Van Horne, 1997). Jika perusahaan memutuskan menetapkan 

modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan tingkat likuiditas akan 

terjaga namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun yang 

pada akhirnya berdampak pada menurunnya profitabilitas. Sebaliknya jika 

perusahaan ingin memaksimalkan profitabilitas, kemungkinan dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Makin tinggi likuiditas, maka makin 

baiklah posisi perusahaan di mata kreditur. Oleh karena terdapat kemungkinan 

yang lebih besar bahwa perusahaan akan dapat membayar kewajibannya tepat 

pada waktunya. Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas 
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yang tinggi tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-dana 

yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam 

proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan (Tunggal, 1995). 

Selain masalah tersebut di atas perusahaan juga dihadapkan pada masalah 

penentuan sumber dana. Pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat 

dipenuhi dari sumber intern perusahaan, yaitu dengan mengusahakan penarikan 

modal melalui penjualan saham kepada masyarakat atau laba ditahan yang tidak 

dibagi dan digunakan kembali sebagai modal. Pemenuhan kebutuhan dana 

perusahaan dapat juga dipenuhi dari sumber ekstern yaitu dengan meminjam dana 

kepada pihak kreditur seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, atau dapat 

pula perusahaan menerbitkan obligasi untuk ditawarkan kepada masyarakat. 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

tersebut, seperti modal kerja dan kondisi ekonomi. Modal kerja merupakan dana 

yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya untuk membeli bahan baku atau 

barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji karyawan, dan  biaya lainnya. 

Pengelolaan modal kerja menentukan posisi keuangan perusahaan sehingga 

diperlukan keseimbangan dalam hal penyediaan dan penggunannya (Akinleye et 

al., 2012).  

Mengingat modal kerja sangat penting dalam proses dan jalannya suatu 

perusahaan, maka diperlukan manajemen modal kerja yang baik. Modal kerja 

sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat memungkinkan 

perusahaan berfungsi secara ekonomis, tidak mengalami kesulitan untuk 
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memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk beroperasi. Modal kerja yang 

berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dimana dana yang 

tersedia tidak dipergunakan secara efektif. Sebaliknya kekurangan modal kerja 

akan menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba karena 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan (Khan et al., 

2012).  

Modal kerja sangat erat kaitannya dengan keuntungan atau tingkat 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan diukur berdasarkan laba bersih 

yang diterima oleh perusahaan. Laba bersih menunjukkan jumlah penjualan atau 

target yang dicapai perusahaan dalam satu tahun atau periode sehingga dapat 

dijadikan alat ukur terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa modal kerja memiliki 

peranan penting dalam mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada perusahaan dalam bidang manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013. Adapun permasalah 

yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variabel Account Receivable terhadap Return on Asset 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2013? 
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2. Bagaimana pengaruh variabel Inventory terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

3. Bagaimana pengaruh variabel Account Payable terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

4. Bagaimana pengaruh variabel Cash Conversion Cycle terhadap Return on 

Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013? 

5. Bagaimana pengaruh variabel Firm Size terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

6. Bagaimana pengaruh variabel Sales Growth terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

7. Bagaimana pengaruh variabel Debt Ratio terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian tentang 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan, dengan tujuan untuk 
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mendorong perusahaan dalam mengambil keputusan ataupun bekerja lebih 

efisien, efektir dan selektif dan berhati-hati dalam beroperasi, sehingga tujuan 

berdirinya suatu perusahaan yaitu untuk menghasilkan keuntungan laba yang 

tinggi dapat terwujud.  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan manajemen modal kerja adalah untuk perusahaan dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam pengunaan modal kerjanya baik dalam operasi 

perusahaan maupun pembiayaan perusahaan, dan tujuan penggunaan manajemen 

modal kerja pada profitabilitas bagi perusahaan adalah untuk mengukur atau 

menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, menilai 

posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, menilai 

perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengukur produktifitas dari seluruh 

dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri, mengukur produktifitas 

seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Account Receivable 

terhadap Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Inventory terhadap 

Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. 
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Account Payable 

terhadap Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Cash Conversion 

Cycle terhadap Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Firm Size terhadap 

Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Sales Growth terhadap 

Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. 

7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Debt Ratio terhadap 

Return on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. 

1.3.2 Manfaat Penelitaan 

Berdasarkan pembahasan tujuan penelitian, maka manfaat meneliti 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas ini adalah untuk mengetahui 

pengambilan keputusan yang tepat dan penggunaan modal kerja yang lebih 

efisien, selektif dan efektif, dan untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang di 

peroleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, 

mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.  
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menentukan modal kerja yang 

dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, serta hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan agar perusahaan dapat mengetahui 

informasi apa saja yang dibutuhkan investor ketika ingin melakukan investasi. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

para investor sebagai alternatif dan bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi di sebuah perusahaan, serta hasil dari penelitian diharapkan dapat 

menjadi informasi tentang perusahaan sehingga dapat membantu investor 

mengambil keputusan yang benar. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, studi pustaka, bahan 

masukan dan informasi penelitian jika selanjutnya ingin mengambil masalah 

mengenai modal terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka  

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian yang dilakukan. 
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BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan bagaimana kerangka teoritis yang dilakukan dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. Bab ini juga membahas metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengurai analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan secara rinci. 

BAB V    :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian serta 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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