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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dewasa ini di era yang bebas, dimana dunia 

usaha tumbuh dengan pesat di Indonesia, para pengusaha Indonesia bukan lagi 

harus bersaing melainkan pengusaha dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien 

dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat antar perusahaan terutama pada 

perusahaan yang sejenis, demi menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Suatu 

perusahaan umumnya didirikan bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal 

dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat dipertahankan dan berkembang dengan baik sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

Salah satunya untuk dapat menjalankan usaha setiap perusahaan 

membutuhkan dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan maupun dari utang. 

Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap untuk 

memproduksi barang atau jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi 

dan penjualan untuk piutang dagang, untuk mengadakan persedian kas dan 

membeli surat berharga yang sering di sebut efek atau sekuritas baik untuk 

kepentingan transaksi maupun untuk menjaga likuiditas perusahaan. 

Dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen atau pimpinan 

perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang ada di perusahaan, 

baik yang bersifat teknis, administratif maupun finansial. Pimpinan atau pihak 
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manajemen perusahaan harus mengambil keputusan yang rasional dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh manajemen perusahaan 

adalah masalah pembelanjaan, karena pembelanjaan menyangkut seluruh kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh dana dan 

menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Untuk setiap efektifitas 

yang dilakukan tersebut tentunya memerlukan pembiayaan yang dikeluarkan dari 

sumber permodalan, baik berupa modal kerja maupun modal investasi. 

Modal Kerja sangat penting di dalam perusahaan terutama dalam 

kegiatan operasionalnya. Hasil penjualan diharapkan bisa didapatkan dengan 

keuntungan yang optimal sehingga laba yang didapat sesuai dengan target, dan 

bisa dipergunakan untuk mengoptimalkan Modal Kerja. Modal Kerja berputar 

setiap hari dan dari Perputaran Modal Kerja tersebut akan didapat laba yang 

optimal. Laba yang akan menjadi acuan perusahaan untuk mencapai target dan 

tujuan perusahaan. 

Modal kerja yang tidak mencukupi akan membuat perusahaan tidak dapat 

menjalankan aktivitas perusahaan secara optimal dan jika modal kerja yang 

mencukupi perusahaan akan memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan akan 

menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya kekacauan 

keuangan.  

Optimalisasi modal kerja dapat mengetahui besar kecilnya kebutuhan 

modal kerja perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan 
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modal kerja optimal yang di butuhkan oleh perusahaan. Tersedianya modal kerja 

yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada type atau sifat dari 

aktiva lancar yang dimiliki seperti: kas, effek,  piutang, dan persediaan. Tetapi 

modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai 

pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan 

modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. 

Fenomena pertumbuhan ekonomi negara yang terus bergerak naik serta 

dukungan pemerintah terhadap iklim investasi memberikan beberapa harapan 

terhadap perkembangan sektor rill dan sektor keuangan. Salah satu sektor yang 

cukup baik untuk dicermati adalah sektor semen yang  juga mendapat dukungan 

dari pemerintah berupa program kerja pemerintah terhadap pembangunan 

infrastruktur negara. 

Sebagai komoditas strategis, semen sudah dianggap sebagai 

kebutuhan pokok pembangunan manusia modern, sehingga menjadi sesuatu yang 

mutlak. Namun belakangan muncul kekhawatiran kelangkaan pada tahun-tahun 

mendatang. Saat ini kapasitas produksi terpasang industri semen nasional sekitar 

60,6 juta ton per tahun, dengan tingkat konsumsi 53 juta ton. Masih surplus, 

namun dengan tingkat pertumbuhan konsumsi sekitar 6% persen per tahun, dan 

peningkatan pembangunan infrastruktur, prediksi ada kelangkaan pada 5 tahun 

mendatang masing dapat diatasi. 

Selama tahun 2011 yang lalu, konsumsi semen Indonesia menunjukkan 

tingkat pertumbuhan yang begitu signifikan sebesar 18% apabila dibandingkan 

dengan tahun 2010 dengan jumlah volume mencapai 48,0 juta ton. Angka tersebut 
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adalah pencapaian sekitar 82% dari total kapasitas terpasang yang ada saat ini. 

Seperti diketahui bahwa kapasitas terpasang untuk industri semen hingga saat ini 

adalah 56 juta ton dari 9 pabrik. Pertumbuhan pada tahun 2011 merupakan tingkat 

pertumbuhan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, karena dimulainya 

beberapa proyek infrastruktur secara besar-besaran dan dalam waktu yang 

bersamaan pada pertengahan tahun 2011. 

Pertumbuhan semen masih akan mengalami peningkatan pada tahun 

2012 walaupun tidak sebesar peningkatan tahun 2011. Dengan melihat serta 

mencermati berbagai indikator yang menyebabkan penguatan permintaan semen 

masih terus berlangsung, salah satunya adalah program MP3EI yang dicanangkan 

oleh Pemerintah dengan percepatan pembangunan infrastrukturnya, maka sangat 

dimungkinkan bahwa pertumbuhan antara 8% hingga 10% masih dapat tercapai 

pada tahun 2012 ini dengan kesiapan dan kemampuan dari industri semen di 

Indonesia untuk mendukung program tersebut. (www.wikipedia.com) 

Produsen semenpun terus berekspansi untuk mengantisipasi 

permintaan domestik yang terus meningkat, dipacu oleh sektor infrastruktur dan 

properti. Hampir semua perusahaan semen, baik BUMN maupun swasta, 

menambah kapasitas produksi dalam beberapa tahun terakhir guna mengejar 

kekurangan pasokan semen di pasar domestik. Asosiasi Industri Semen (ASI) 

memproyeksikan konsumsi semen domestik mencapai 54 juta ton pada thaun 

2012, tumbuh minimal 12% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 48 juta ton.  

Pada bulan Oktober tahun 2012, konsumsi semen dalam negeri 

tumbuh melampaui proyeksi yakni 14,5% menjadi 44,6 juta ton, dibandingkan 

http://www.wikipedia.com/
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dengan periode yang sama tahun lalu 38,9 juta ton. Adapun, total kapasitas 

produksi sembilan produsen semen nasional saat ini mencapai 60 juta ton per 

tahun. (www.kemenperin.go.id). 

Tabel 1.1 Perubahan Penjualan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. PT. Holcim 

Indonesia Tbk. PT. Semen Indonesia Tbk tahun 2008-2012. 

Perusahaan Tahun Penjualan 

Perubahan 

Penjualan 

PT Indocement Tunggal  2008 9.780.498.326.080 - 

 Prakarsa Tbk 2009 10.576.456.344.583 8% 

  2010 11.137.805.265.505 5% 

  2011 13.887.892.000.000 25% 

  2012 17.290.337.000.000 24% 

PT Holcim Indonesia Tbk  2008 4.803.377.000.000 - 

  2009 5.943.881.000.000 24% 

  2010 5.960.589.000.000 0% 

  2011 7.523.964.000.000 26% 

  2012 9.011.076.000.000 20% 

PT Semen Indonesia Tbk  2008 12.209.846.050.000 - 

  2009 14.387.849.799.000 18% 

  2010 14.344.188.706.000 0% 

  2011 16.378.793.758.000 14% 

  2012 19.598.247.884.000 20% 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel perubahan penjualan di bawah, dari ketiga 

perusahaan semen yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Holcim 

Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia Tbk. bahwa perubahan penjualan pada 

tahun 2008-2012 meningkat dari tahun ke tahun. Dari ketiga perusahaan semen 

peningkatan yang paling tinggi yaitu pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

dan pada PT Semen Indonesia Tbk terjadi penurunan penjualan pada tahun 2010 

sebesar 0%. 

http://www.kemenperin.go.id/
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Tabel 2.1 Perubahan Modal Kerja Kotor PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

PT. Holcim Indonesia Tbk. PT. Semen Indonesia Tbk. 

Perusahaan Tahun Aktiva Lancar Perubahan 

PT Indocement Tunggal  2008 3.471.276.001.333  - 

 Prakarsa Tbk 2009 5.322.916.291.443  53% 

  2010 7.484.807.063.858  41% 

  2011 10.309.717.000.000  38% 

  2012 14.579.400.000.000  41% 

PT Holcim Indonesia Tbk  2008 1.924.756.000.000  - 

  2009 1.476.338.000.000  -23% 

  2010 2.253.237.000.000  53% 

  2011 2.468.172.000.000  10% 

  2012 2.186.797.000.000  -11% 

PT Semen Indonesia Tbk  2008 7.083.421.705.000  - 

  2009 8.207.041.215.000  16% 

  2010 7.343.604.756.000  -11% 

  2011 7.646.144.851.000  4% 

  2012 8.231.297.105.000  8% 

Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan pada tabel 2 perubahan modal kerja di atas, dari ketiga 

perusahaan semen yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Holcim 

Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia Tbk. bahwa perubahan modal 

kerjanya juga mengalami fluktuasi. Dilihat pada PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk, pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 53% tetapi 

pada tahun 2010 dan tahun 2011 perubahan modal kerjanya mengalami 

penurunan sebesar 41% dan 38%, akan tetapi pada tahun 2012 kembali 

meningkat menjadi 41%. 

Perubahan modal kerja pada PT. Holcim Indonesia Tbk. pada tahun 

2009 dan 2010 mengalami peningkatan sebesar 23% dan 53%, akan tetapi pada 
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tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 10% dan 11%. Pada PT. 

Semen Indonesia Tbk. perubahan modal kerja pada tahun 2009 mengalami 

peningkatan sebesar 16% dan pada tahun 2010 modal kerjanya mengalami 

penurunan sebesar 11%, akan tetapi modal kerja meningkat lagi pada tahun 

2011 dan 2012 yaitu sebesar 4% dan 8% peningkatan pada tahun 2012 lebih 

tinggi di banding tahun 2011 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Modal Kerja Pada 

Perusahaan Semen Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan 

masalah pada peneliti adalah: 

1. Apakah modal kerja perusahaan semen yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia sudah optimal ? 

2. Perusahaan mana yang memiliki modal kerja paling optimal ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada diperlukan adanya batasan masalah 

agar pokok permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu jauh menyimpang dari 

pokok bahasan, maka batasan masalah yang digunakan adalah time series 

tahun 2008 sampai 2012 dan cross section. Data laporan keuangan tahunan 

perusahaan berupa neraca dan laba rugi perusahaan semen yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia dan metode yang digunakan teknik analisis rasio 
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keuangan dan metode perputaran modal kerja serta menggunakan modal kerja 

kotor. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui modal kerja optimal pada perusahaan semen yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui modal kerja yang paling optimal diantara ketiga 

perusahaan semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajamen dalam 

pengambilan keputusan dan penentuan modal kerja yang optimal di 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. 

b. Bagi investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada para investor untuk menilai keuntungan dan resiko dari masing-

masing saham agar nantinya tidak mengalami kerugian. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

menjadi referensi serta informasi yang berguna terutama yang 

berhubungan dengan modal kerja optimal. 


