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A. Latar Belakang Penelitian 

Industri Tekstil dan Produk tekstil (TPT) Indonesia merupakan 

industri yang menyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri manufaktur 

yaitu 10,6% dari total tenaga kerja industri manufaktur yang sebanyak 12,62 

juta orang (menyerap 1,33 juta orang tenaga kerja). Selain itu juga 

memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 

5.5% pada tahun 2010, dan 6.0% pada tahun 2011 (Bank Indonesia : 2012). 

Konsumsi sandang sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia selain 

pangan dan papan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan di Indonesia, 

oleh karena itu potensi pasar Indonesia untuk komoditas tekstil dan produk 

tekstil (TPT) relatif besar. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan konsumsi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tahun 

2002-2010 

 

Sumber : Bank Indonesia  (2011) 
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Berdasarkan gambar 1.1 diatas maka dapat diketahui bahwa konsumsi 

tekstil dan produk tektil (TPT) menunjukkan adanya peningkatan setiap 

tahunnya, seiring dengan itu penjualan tekstil menurun pada tahun 2012 

semester I sebesar Rp 36 triliun dibanding pada tahun 2011 sebesar Rp 45 

triliun. (duniaindustri.com) 

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan penurunan produksi 

yang dibarengi pelemahan penjualan tekstil domestik dipengaruhi  peredaran 

barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Penjualan Tekstil dan 

Produk Tekstil (TPT) yang biasanya naik saat momen Ramadan dan Lebaran 

setiap tahun tapi pada tahun 2012 menurun. 

Masalah eksternal perusahaan tekstil yang harus dihadapi industri 

tekstil Indonesia adalah kenaikan harga bahan baku kapas dunia yang 

mempengaruhi turunnya penjualan. Kapas yang termasuk salah satu bahan 

baku dalam pembuatan kain pada perusahaan Tekstil mengalami peningkatan 

harga, karena kualitas kapas di dalam negeri masih sangat rendah, sehingga 

99% kebutuhan kapas untuk industri tekstil Indonesia harus impor. Berikut 

tabel harga kapas di pasar komoditi ICE Futures London adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 Harga bahan baku kapas tahun 2010, 2011 

Titik 2010 2011 Kenaikan 

Terendah US$ 72,98 per pound US$ 167,70 per pound 56% 

Tertinggi US$ 179,48 per pound US$ 203,97 per pound 46% 

Sumber : bloomberg.com (2012) 
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Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa harga bahan baku pembuatan 

kain telah melonjak dengan titik terendah pada tahun 2010 sebesar 72,98 per 

pound menjadi 167,70 per pound, dan  titik tertinggi pada tahun 2010 sebesar 

179,48 per pound menjadi 203,97 per pound pada tahun 2011. 

Apabila dilakukan perbandingan atas pencapaian kinerja pada 

perusahaan tekstil di BEI dari tahun 2009-2011 menunjukkan adanya 

penurunan pada beberapa perusahaan. Berikut tabel penjualan pada beberapa 

perusahaan tekstil dari tahun 2009-2011 (dalam ribuan rupiah). 

Tabel 1.2 Penjualan beberapa Perusahaan Tekstil tahun 2009-2011 (Ribuan 

Rupiah) 

Nama Emiten 
Tahun 

2009 2010 2011 

Argo Pantes Tbk Rp  754.957 Rp  664.257 Rp  848.307 

Panasia Indosyntec Rp  937.441 Rp  661.992 Rp     1.016 

Ever Shine Textile Industri Rp  539.808 Rp  615.068 Rp  194.463 

Sunson Textile Rp  427.199 Rp  446.625 Rp  403.181 

Ricky Putra Globalindo Rp  507.954 Rp  580.322 Rp  616.394 

Sumber: bei.co.id (Diunduh 20 Juli 2012) 

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada beberapa perusahaan 

tekstil Bursa Efek Indonesia memiliki tingkat penjualan yang cenderung 

menurun, dan ada juga yang meningkat setiap tahunnya berdasarkan data 

keuangan pada beberapa perusahaan tekstil yang diperoleh 3 tahun terakhir 

yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Peningkatan penjualan 

mengindikasikan bahwa permintaan atas produk tekstil sangat tinggi, hal ini 

menuntut perusahaan melakukan perencanaan dalam pengelolaan modal kerja 

yang cukup sehingga tidak kekurangan maupun kelebihan modal kerja 
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adapun penurunan penjualan mengindikasikan bahwa kurang mampu 

perusahaan dalam memenuhi permintaan atas produk tekstil. 

Hasil penjualan sangat mempengaruhi sekali terhadap modal kerja 

dimana semakin besar hasil penjualan dari perusahaan maka semakin besar 

pula modal kerja yang didapat karena hasil penjualan merupakan sumber dari 

modal kerja itu sendiri. Hasil penjualan perusahaan atau hasil operasi yang 

meningkat maka akan mempengaruhi terhadap peningkatan modal kerja. 

Salah satu elemen modal kerja adalah persediaan, Persediaan untuk 

menjaga kelancaran operasinya. Bagi perusahaan industri, persediaan bahan 

baku dan barang dalam proses bertujuan untuk mempelancar kegiatan 

produksi, sedangkan persediaan barang jadi untuk memenuhi permintaan 

pasar. 

Persediaan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi 

permintaan. Meskipun demikian persediaan yang tinggi akan menyebabkan 

perusahaan memerlukan modal kerja yang makin besar pula. Apabila 

perusahaan mampu memprediksi dengan tepat kebutuhan akan bahan baku 

perusahaan bisa menyediakan persediaan tepat pada waktunya sesuai dengan 

jumlah yang diperlukan. Manajemen harus dapat membuat kebijakan yang 

tepat dalam mengambil pendanaan untuk memenuhi persediaan atau aktiva 

lainnya dalam beroperasi agar dapat menghasilkan laba yang maksimal. 

Modal kerja merupakan keseluruhan dana yang dipergunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan sehari-hari, misalnya untuk pembelian 

bahan baku, membayar gaji pegawai dan sebagainya, dimana dana yang 
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dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali masuk dalam perusahaan 

dalam waktu yang pendek melalui penjualan hasil produksinya. Dana yang 

masuk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai operasional 

selanjutnya, sehingga dana tersebut akan terus berputar pada setiap 

periodenya. 

Manajemen modal kerja yang efektif sangat diperlukan untuk 

menjamin kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Modal kerja 

merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan 

karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana 

untuk menjalankan aktivitasnya. Modal kerja dapat ditunjukkan dengan 

perputaran modal kerja (working capital turnover), perputaran kas (cash 

turnover), perputaran piutang (receivable turnover), perputaran persediaan 

(inventory turnover). Semakin tinggi perputaran modal kerja maka semakin 

tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Modal kerja dikatakan optimal apabila modal kerja riil sama dengan 

modal kerja perhitungan. Modal kerja riil lebih besar dari modal kerja 

perhitungan maka perusahaan mengalami kelebihan modal kerja, maka perlu 

pengurangan modal kerja sehingga tidak ada dana menganggaur, apabila 

modal kerja riil lebih kecil dari modal kerja optimal sehingga perusahaan 

mengalami kekurangan modal kerja, maka perlu penambahan modal kerja 

sehingga kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu oleh modal kerja 

yang kurang. 
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Pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien akan sangat 

mempengaruhi posisi keuangan perusahaan terutama akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Pengelolaan kebutuhan modal kerja 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan sehari-hari dari 

perusahaan, maka diharapkan dari perusahaan dapat memperhitungkan 

kebutuhan dan sumber pemenuhan modal kerja yang tepat bagi perusahaan 

untuk penggunaan modal kerja secara optimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui seberapa optimal modal 

kerja perusahaan tekstil dengan judul “Analisis Optimalisasi Modal Kerja 

Pada Perusahaan Tekstil yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah penggunaan modal 

kerja pada perusahaan tekstil yang tercatat di BEI selama periode 2009-2012 

sudah optimal”. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam pembatasan masalah nantinya lebih terarah, maka peneliti 

membatasi masalah yang dibahas yaitu dengan menggunakan data yang 

bersifat tahunan pada periode 2007-2011 dan metode analisisnya 

menggunakan metode perputaran modal kerja tahunan yang terdiri dari 

perputaran kas, persediaan, piutang. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk menganalisis apakah  modal kerja perusahaan tekstil yang tercatat 

di BEI selama periode 2009-2012 sudah optimal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan Tekstil 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen 

perusahaan tekstil sebagai alat pertimbangan dalam mengambil 

keputusan mengoptimalkan modal kerja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menjadi 

acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang analisis 

modal kerja sebagai salah satu penilaian keuangan perusahaan. 


