
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Industri merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan perekonomian. 

Pembayaran devisa dan penyerapan tenaga kerja merupakan dampak positif yang 

diberikan oleh banyaknya industri di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang 

ditandai dengan membaiknya penghasilan perkapita dapat menjadi semakin 

membaik akibat dari penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai 

industri, terutama industri manufaktur yang membutuhkan tenaga kerja lebih 

banyak. 

Hingga saat ini, industri produksi alas kaki merupakan salah satu industri 

yang tetap membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, dapat juga membantu 

menyumbang devisa melalui kegiatan eksportasi. Hal ini, terjadi karena jaminan 

kemudahan untuk mendapat bahan baku untuk kegiatan produksi, dari sisi lain 

dapat menghemat devisa karena permintaan konsumen dapat dipenuhi dari 

produsen dalam negeri. Bisnis alas kaki di Indonesia di masa akan datang 

diperkirakan akan memiliki pangsa pasar yang potensial. Akan tetapi, ancaman 

yang dihadapi juga cukup besar. 

Persaingan antara produk membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan 

alas kaki masih sangat besar dan persaingan produk sepatu (alas kaki) ini semakin 

kuat. Daya beli masyarakat yang semakin membaik merupakan salah satu faktor 

pendorong meningkatnya permintaan jumlah alas kaki dimestik. Selain itu, 



apresiasi terhadap produk dalam negeri yang semakin membaik. Kejadian ini akan 

membantu para produsen alas kaki dalam negeri untuk selalu membuktikan bahwa 

kualitas alas kaki produksi dalam negeri tidak kalah bersaing dengan alas kaki 

impor. 

Menurut data perdagangan alas kaki di Indonesia disebutkan bahwa 

berdasarkan nilai ekspor produk alas kaki Indonesia ke dunia mencapai US$ 1.736 

juta tahun 2009, sementara Inggris merupakan tujuan ekspor produk alas kaki 

Indonesia keempat setelah Amerika Serikat, Belgia dan Jerman dengan total nilai 

ekspor sekitar US$ 1.420 juta. Peningkatan ekspor cukup membantu menolong 

kinerja industri sepatu (alas kaki) nasional. Akan tetapi, kapasitas produksi terbatas 

oleh penambahan pabrik baru yang sangat minim. (http://www.investor.co.id). 

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi di industri 

alas kaki dan barang kulit meningkat 74% di tahun 2011 menjadi Rp 2,24 triliun 

dibandingkan 2010 sebesar Rp 1,9 triliun. Kenaikan nilai investasi tersebut 

ditopang pertumbuhan investasi asing. 

(http://www.indonesiafinancetoday.com).  

Sejalan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Footwear 

Distributors and Retailers Of America menyatakan komitmennya untuk 

berinvestasi dan melakukan diversifikasi sourcing produk alas kakinya dari China 

ke Indonesia. (http://bisniskeuangan.kompas.com) 

Jumlah permintaan alas kaki yang selalu meningkat untuk mencukupi 

kebutuhan domestik maupun ekspor membuat para produsen alas kaki mengatur 

http://www.investor.co.id/home/peluang-ekspor-sepatu-indonesia-ke-inggris-menjanjikan/6062
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/21598/Investasi-Alas-Kaki-Naik-74-di-2011
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/21/10504093/AS.Segera.Alihkan.Produksi.Sepatu.ke.Indonesia


dan mengelola semua asset atau dana yang ada dalam perusahaan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan dana dan asset yang ada. Semua asset yang ada dalam perusahaan 

akan dioptimalkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil produksi dan laba 

yang maksimal. 

Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan. tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana 

untuk menjalankan aktivitasnya. Masa perputaran elemen modal kerja akan 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Semakin cepat masa 

perputaran elemen modal kerja semakin efisien pengguaan modal kerja, dan 

investasi pada modal kerja semakin kecil. Modal kerja optimal perusahaan perlu 

diketahui untuk memudahakan dalam mengelola modal kerja dengan baik, agar 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian penulis adalah 

perusahaan – perusahaan alas kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

yaitu PT Sepatu Bata Tbk, PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk, dan PT Surya 

Intrindo Makmur Tbk. Ketiga perusahaan ini bergerak dibidang usaha 

memproduksi sepatu dan alas kaki lainnya.  

Peneliti mendapati suatu kendala, yaitu terdapat ketidaklengkapan pada 

salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pada PT Surya Intrindo 

Makmur Tbk, sehingga perusahaan yang dapat digunakan sebagai objek dalam 

peneltian ini adalah PT Sepatu Bata Tbk dan PT Primarindo Asia Infrastructure 

Tbk. 



Pada laporan keuangan masing-masing perusahaan alas kaki tersebut, secara 

kasat mata terlihat adanya ketidaksesuaian antara besarnya besarnya 

penjualan/pendapatan , modal kerja, dan laba bersih perusahaan. Adapun hasil 

penjualan bersih dari kedua perusahaan alas kaki tersebut dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Penjualan Bersih Perusahaan Alas Kaki yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2006-2010 

 

Sumber: Laporan keuangan perusahaan alas kaki yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

 

Modal kerja pada dasarnya adalah dana yang masa perputarannya berjangka 

pendek, tetapi karena ada dana (modal kerja) yang selalu harus ada dalam 

perusahaan (modal kerja permanen) artinya dana tersebut harus ada dalam jangka 

panjang, maka perlu kebijakan untuk mencari sumber pembelanjaan sehingga 

diperoleh biaya dana yang paling murah. Pemenuhan dana pada perusahaan alas 

kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2010, PT Sepatu Bata Tbk 

melakukan pemenuhan dana modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber 

dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Pada PT 

Primarindo Asia Infrastructure Tbk, pemenuhan dana pada tahun 2006-2010 

Tahun  Total Penjualan 

2006 Rp561.705.120.746 

2007 Rp730.079.337.413 

2008 Rp823.786.363.895 

2009 Rp840.694.463.371 

2010 Rp965.641.433.820 



sebagian kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana jagka 

pendek. 

Tabel 1.2 Pemenuhan dana pada Perusahaan Alas Kaki yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 

  

 

PT Sepatu Bata Tbk 

  

PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

  

Jumlah Aktiva Lancar  

 

Jumlah Kewajiban 

Lancar 

Jumlah Aktiva Lancar 
Jumlah Kewajiban 

Lancar 

2006 Rp185.152.277.000,00 Rp63.851.090.000,00 Rp56.261.973.180,00 Rp99.822.397.267,00 

2007 Rp251.649.304.000,00 Rp109.667.229.000,00 Rp52.481.072.875,00 Rp83.642.844.863,00 

2008 Rp238.784.148.000,00 Rp110.428.767.000,00 Rp57.624.648.956,00 Rp108.480.759.504,00 

2009 Rp242.302.767.000,00 Rp103.018.589.000,00 Rp67.047.357.475,00 Rp114.702.311.140,00 

2010 Rp295.496.348.000,00 Rp141.748.440.000,00 Rp64.944.582.418,00 Rp116.597.310.998,00 

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Alas Kaki di Bursa Efek Indonesia 

Kondisi keuangan yang telah digambarkan diatas akan berkaitan dengan 

penentuan kebutuhan jumlah modal kerja. Pengelolaan modal kerja diperlukan 

dalam perusahaan, karena dalam pengelolaan modal kerja adalah menentukan 

seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Hal ini dilakukan karena 

apabila modal kerja perusahaan terlalul besar maka aka nada sebagian dana yang 

menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, apabila modal kerja 

perusahaan terlalu kecil aka nada risiko proses produksi perusahaan kemungkinan 

akan terganggu. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibuat, mendorong peneliti 

untuk mempelajari tentang optimalitas modal kerja pada perusahaan alas kaki yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Mengadakan evaluasi dalam modal kerja 



sangatlah diperlukan untuk mengetahui dalam pencapaian tujuan perusahaan, 

karena modal kerja optimal menyangkut berbagai varibel atau komponen penting 

dalam  laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan 

yaitu mendapat laba maksimal. Maka dalam hal ini peneliti memperhatikan pada 

aspek “ Evaluasi Optimalitas Modal Kerja Pada Perusahaan Alas Kaki Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uaraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “apakah modal kerja pada masing-masing 

Perusahaan Alas Kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 

sampai 2010 sudah optimal dan mengetahui kebutuhan modal kerja tahun 2011 

dan tahun 2012?” 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan 

tidak tepatnya tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang dibahas 

yaitu evaluasi optimalitas modal kerja pada saat tutup buku yaitu pada akhir 

pertengahan tahun dan akhir tahun, serta untuk mengetahui jumlah kebutuhan 

modal kerja periode tahun 2006-2010 yang dilakukan pada masing-masing 

komponen modal kerja dengan pendekatan perputaran modal kerja. 

 



 

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

modal kerja pada Perusahaan Alas Kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2006 sampai tahun 2010 sudah optimal. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Manajemen Perusahaan Alas Kaki yangterdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan dan pengendalian modal kerja. 

b. Bagi Investor pada Perusahaan Alas Kaki yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kinerja 

sebuah perusahaan alas kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 

melakukan pengelolaan modal kerja sebelum mengambil keputusan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan melalui pasar saham. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain untuk lebih 

mengembangkan penelitian serupa, khususnya dalam bidang evaluasi 

optimalitas modal kerja sebagai salah satu penilaian keuangan.  

 


