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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dengan cara menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan 

optimalisasi laba, dengan mengoptimalisasi laba maka perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal kerja dalam 

menjalankan aktivitas operasinya. Manajemen modal kerja adalah kegiatan 

yang mencakup seluruh fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban 

jangka pendek perusahaan. Modal kerja digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran operasional rutin perusahaan seperti pembelian bahan 

baku, pembayaran upah dan gaji pegawai, dan lain-lain. 

Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga 

dapat memungkinkan perusahaan berfungsi secara ekonomis, sehingga tidak 

mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk 

beroperasi. Pengelolaan manajemen modal kerja yang efektif sangat diperlukan 

untuk menjamin kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Modal kerja 

yang berlebih menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dimana dana 

tersebut tidak digunakan secara efektif, akan tetapi perusahaan dengan jumlah 

modal kerja yang terlalu sedikit dapat menyebabkan perusahaan mengalami 

kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan. 
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Efektivitas modal kerja dapat ditunjukkan dengan perputaran modal 

kerja (working capital turnover), perputaran piutang (receivables turnover), 

perputaran persediaan (inventory turnover). Semakin tinggi perputaran modal 

kerja dan perputaran setiap komponen modal kerja maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Perusahaan membutuhkan sumber dana dalam menjalankan operasinya. 

Sumber dana tersebut bisa berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. 

Sumber internal (internal financing) adalah dana yang berasal dari dalam 

perusahaan, dimana pemenuhan kebutuhan modal diambil dari dana yang 

dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Sumber ekternal (exrenal financing) yaitu 

dana yang  berasal dari luar perusahaan dengan cara meminjam kepada kreditur 

berupa hutang atau melalui penerbitanan saham. Pembiayaan dari modal 

sendiri memiliki keterbatasan pada jumlahnya sehingga perusahaan melakukan 

pinjaman (hutang) dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan modalnya. 

Hutang merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan 

kepada pihak lain. Penggunaan hutang harus dikelola dengan baik karena 

penggunaan hutang mempunyai resiko cukup besar dimasa yang akan datang. 

Manajemen perusahaan harus dapat membuat kebijakan yang tepat 

dalam mengambil pendanaan untuk memperoleh aktiva yang digunakannya 

dalam beroperasi agar dapat menghasilkan laba yang maksimal.Banyaknya 

perusahaan rokok yang sudah berdiri di Indonesia telah menciptakan 

persaingan yang sangat ketat dalam industri rokok (baik yang legal dengan 

cukai maupun tidak). Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi industri 

rokok legal yang sudah mempunyai nama besar seperti PT Gudang Garam  
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Tbk, PT HM Sampoerna, PT Bentoel, dan lain-lainnya. Di Jawa Timur  ada 

beberapa perusahaan rokok yang terbesar, misalnya PT Gudang Garam, PT 

HM Sampoerna, PT Bentoel dan sebagainya, dari sejumlah nama perusahaan 

rokok yang terbesar di Jawa Timur, tinggal PT Gudang Garam saja yang masih 

dimiliki pengusaha nasional. PT Bentoel sudah diakuisisi  dari pemilik 

lamanya ke investor asing. PT HM  Sampoerna  diakuisisi oleh PT Philip 

Moris pada tahun 2005 dan PT Bentoel International Investama diakuisisi oleh 

British America Tobacca (BAT) pada tahun 2007 (www.detikfinance.com. 

2009). 

Perkembangan indusrti rokok memicu perkembangan sektor industri 

jasa dan perdagangan. Pada perkembangannya perusahaan rokok di Indonesia 

mengalami peningkatan yang cukup bagus. Perkembangan industri rokok yang 

pesat membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan dalam industri. 

Perusahaan rokok memproduksi produk sesering mungkin sehingga 

memungkinkan aliran kas berjalan dengan teratur dan pencapaian laba bisa 

maksimal. Perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam masa krisis maupun 

persaingan yang ketat. 

Perkembangan industri rokok di Indonesia memiliki pengaruh yang 

cukup positif dalam beberapa segi khususnya dunia ekonomi. Indonesia yang 

sebagian besar pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor pajak, sangat 

diuntungkan dengan berkembangnya industri rokok karena pemerintah 

mengenakan tarif yang cukup tinggi bagi cukai rokok. Industri rokok juga 

memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang di Indonesia karena 
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rokok merupakan konsumsi bagi sebagian besar masyarakatnya. Indonesia 

tercatat sebagai Negara ke 3 dari daftar 10 negara perokok terbesar di dunia 

dengan jumlah 65.000.000 perokok atau 28% per penduduk Indonesia 

(www.tempo.com). 

Produksi rokok pada lima tahun terakhir telah mengalami peningkatan 

produksi dari 233 miliar batang pada tahun 2004 menjadi 240 miliar batang  

pada tahun 2008. peningkatan rata-rata 4,78% per tahun. Penerimaan cukai 

untuk tahun yang sama meningkat dari Rp 29,1 triliun menjadi Rp 49 triliun 

atau meningkat rata-rata 13,64% per tahun. Pertumbuhan produksi pada skala 

mikro menjadi pemicunya. (www.tempo.com). Ibarat dua sisi mata uang, 

industri rokok dibutuhkan tetapi di sisi lain ruang geraknya dibatasi. 

Bagaimana tidak, industri rokok saat ini memberikan pemasukan cukai yang 

sangat besar bagi pemerintah. Industri rokok pada tahun 2008 menyumbang 

cukai sebesar Rp 57 triliun dan jumlah produksi rokoknya pun mencapai 240 

miliar batang per tahun. (www.tempo.com). 

Industri rokok dihadapkan pada suatu keputusan penting untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba melalui pengelolaan 

manajemen yang tepat, oleh sebab itu industri rokok harus senantiasa menjaga 

kinerja perusahaannya. Melalui peningkatan atas kinerja perusahaan maka 

dengan sendirinya aktivitas operasional perusahaan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Apabila dilakukan perbandingan atas 

pencapaian kinerja keuangan pada perusahaan rokok dari tahun 2008-2010 

menunjukkan adanya peningkatan. Berikut tabel penjualan perusahaan rokok 

dari tahun 2008-2010. 

http://www.tempo.com/
http://www.tempo.com/
http://www.tempo.com/
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Tabel 1.1 

Tingkat Penjualan Perusahaan Rokok 

Di BEI Tahun 2008-2010 

 

No 
Nama 

Emiten 

Tahun 

2008 2009 2010 

1 GGRM 30,251,643.00 32,973,080.00 37,691,997.00 

2 HMSP 34,680,445.00 38,972,186.00 43,381,658.00 

3 RMBA 5,940,801.00 6,081,726.00 8,904,568.00 

Sumber : www.bei.co.id (Diunduh tanggal 2 Oktober 2011) 

 

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa semua perusahaan rokok di 

Bursa Efek Indonesia memiliki tingkat penjualan yang semakin meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari industri rokok ini 

digemari oleh sebagian penduduk Indonesia sebanyak 65.000.000 penduduk 

Indonesia adalah perokok aktif. Berdasarkan data keuangan industri rokok di 

Bursa Efek Indonesia yang diperoleh 3 tahun terakhir yaitu tahun 2008 hingga 

tahun 2010 dapat diketahui bahwa modal kerja, utang dan laba usaha 

mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. 

Tabel 1.2 

Rata-rata Modal Kerja, Utang, dan Laba Usaha 

Perusahaan Rokok di Bursa Efak Indonesia 2006-2009 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Tahun Modal Kerja Hutang Laba Usaha 

2006 3.806.741 5.529.480 2.510.705 

2007 5.159.828 9.102.154 2.816.424 

2008 4.851.423 6.454.200 3.267.002 

2009 6.435.439 6.215.313 4.256.690 

Sumber : www.idx.ca.id (Desember 2012, diolah) 



6 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa fluktuasi dari rata-rata modal kerja dan 

hutang tidak searah dengan rata-rata laba usaha kecuali pada tahun 2007.  Pada 

tahun 2008 rata-rata modal kerja dan hutang mengalami penurunan, sedangkan 

rata-rata modal kerja dan laba usaha mengalami peningkatan sedangkan rata-

rata hutang mengalami penurunan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

mengambil judul penelitian yaitu: Analisis Penentuan Modal Kerja Optimal 

Pada Perusahaan Rokok Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Modal kerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan 

untuk memperlancar kegiatan operasinya, sehingga berdasarkan latar belakang 

masalah di atas maka permasalahan yang timbul adalah: “Apakah modal kerja 

perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah optimal” 

 

C. Batasan Penelitian  

Batasan penelitian  bertujuan untuk membatasi objek masalah yang di 

teliti agar tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan dan ruang lingkupnya 

pun jelas, maka penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu dengan 

menggunakan data yang bersifat tahunan dan metode analisisnya menggunakan 

metode perputaran modal kerja tahunan yang terdiri dari perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi modal kerja 

perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi dan bahan pertimbangan pada pihak manajemen 

perusahaan sehingga dapat melakukan pengelolaan modalnya dengan 

lebih baik.  

b. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya di industri rokok 

pada Bursa Efek Indonesia. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan perbandingan bagi penelitian yang akan datang.  


