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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara mempunyai berbagai bidang penghasilan ataupun 

pendapatan negara, yang dalam bahasa ekonomi disebut devisa negara. Serta 

negara-negara tersebut pasti mempunyai komoditas unggulan. Indonesia 

dalam hal ini adalah salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang 

memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Indonesia 

merupakan negara dengan kelebihan pada tataletak geografis bahwa negara 

Indonesia dilewati garis khatulistiwa sehingga sektor dari sumber daya alam 

merupakan suatu anugerah sang Kuasa yang tidak terhingga. 

Keuntungan sumber daya alam didukung dengan fasilitas, sumber 

daya manusia, serta pengelolaan yang baik, dan benar maka dapat menunjang 

perekonomian Indonesia. Namun, jika ditelisik lebih mendetail ternyata 

negara Indonesia masih merupakan negara dengan pendapatan perkapita 

terendah kelima di dunia dan perekonomian yang masih buruk di bandingkan 

dengan negara jiran yakni Malaysia dan negara Thailand. 

Kecenderungan “deindustrialisasi” perekonomian yang terjadi di 

Indonesia, sektor tembakau dan industri rokok masih cukup kuat hingga 

dewasa ini. Komoditas tembakau dan produk-produk turunannya mempunyai 

nilai ekonomi yang sangat tinggi serta merupakan sumber penerimaan 

pemerintah dari dalam tertinggi. Melalui pembayaran cukai hasil tembakau 
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tahun 2013, sektor tembakau dan industri rokok menyumbang negara sebesar 

Rp 108,45 triliun. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan, 

penerimaan cukai pada tahun 2013 yang menembus setara dengan 103,55% 

dari target yang di tetapkan dalam APBN-P Tahun 2013 

(http://kominfonewscenter.com/). Dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Penerimaan Cukai Tembakau Nasional tahun 2009-2013 (Angka 

dinyatakan dalam Triliun Rupiah) 

Tahun Penerimaan Persentase 

2009 55,4 - 

2010 63,3 14% 

2011 73,3 16% 

2012 90,5 23% 

2013 103,6 14% 

Sumber: Diretorat Jenderal Bea & Cukai 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan bea dan cukai negara 

dari sektor tembakau setiap tahunnya sangat menjanjikan untuk devisa 

negara. Menurut Syamsul Hadi seorang pakar tembakau, kontribusi 

penciptaan lapangan kerja dari industri rokok dan yang terkait dengannya 

mencapai 24,4 juta. Ada 1,25 juta orang bekerja di ladang-ladang tembakau, 

1,5 juta bekerja di ladang cengkeh dan sekurang-kurangnya 10 juta orang 

terlibat langsung dalam industri rokok. 

Industri tembakau merupakan sekumpulan orang dan perusahaan yang 

melakukan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, 

pengiklanan, dan pendistribusian tembakau dan produk yang terkait dengan 

tembakau. Dalam industri tembakau Indonesia, rokok secara garis besar 

http://kominfonewscenter.com/
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dibagi menjadi rokok buatan mesin (rokok kretek dan rokok putih – SKM dan 

SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT) bagi kepentingan penarikan cukai. 

Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditi yang strategis dari 

jenis tanaman semusim perkebunan. Produksi tembakau Indonesia sekitar 

96% berasal dari tiga propinsi. Ketiga propinsi penghasil tembakau terbanyak 

adalah Jawa Timur (56%), Jawa Tengah (23%) dan NTB (17%) serta sisanya 

dihasilkan oleh di Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Bali. 

(sumber: http://ekbis.sindonews.com). 

Perkembangan industri tembakau terutama perusahaan sektor rokok 

menjanjikan peluang ekonomi yang tinggi di mata masyarakat. Namun di 

Indonesia hanya ada beberapa perusahaan rokok yang sudah Go Public, 

perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sahamnya tercatat pada BEI 

yakni PT HM Sampoerna Tbk. / PT Hanjaya Mandala Sampoerna, di ikuti PT 

Gudang Garam, dan kemudian pada posisi ketiga PT Bentoel. Dari ketiga 

perusahaan rokok terbesar di Indonesia tersebut tercatat bahwa yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap negara selebihnya masih banyak perusahaan lain. 

Perusahaan yang bergerak di bidang apapun baik besar maupun kecil 

menginginkan agar usahanya dapat berkembang, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai yaitu meningkatkan laba. Laba yang diperoleh 

tersebut dapat digunakan untuk membelanjai kebutuhan atau biaya 

operasional maupun memenuhi tanggung jawab sosialnya, sehingga 

kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan yang sedang 

http://ekbis.sindonews.com/
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berkembang tidak lepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik 

faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. 

Modal kerja merupakan keseluruhan daripada aktiva lancar. Modal 

kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana yang kurang produktif. 

Modal kerja yang terlalu kecil juga akan mengganggu kontinuitas perusahaan 

karena tidak mampu untuk membiaya operasional perusahaan, hal ini akan 

mempengaruhi tingkat likuiditas dan rentabilitas perusahaan, apabila 

dikaitkan tingkat efektivitas atas operasional perusahaan dalam penggunaan 

modal kerja yang dimiliki maka akan di sajikan data mengenai penjualan dan 

laba yang di capai. Secara lengkap data tersebut dapat disajikan pada table 1.2 

Tabel 1.2 Nilai penjualan, laba, dan investasi pada aktiva lancar perusahaan 

sektor tembakau yang sahamnya tercatat di BEI tahun  2009 s/d 

2013(Angka dinyatakan dalam jutaan rupiah) 

Periode Aktiva Lancar Nilai Penjualan Laba 

2009     35.351.960       77.350.239    19.744.995  

2010     41.729.985       88.066.048    23.465.878  

2011     49.520.482     102.717.493    27.639.036  

2012     55.554.529     123.460.073    29.361.919  

2013     61.387.456     140.418.725    32.726.552  

Total   243.544.412     532.012.578  132.938.380  

Sumber: Perusahaan sector tembakau yang listing di BEI 

Berdasarkan Tabel 1.2 maka dapat diketahui secara kasat mata adanya 

perubahan nilai penjualan, laba, dan nilai pada aktiva lancer cenderung naik 

setiap tahunnya pada perusahaan-perusahaan sektor tembakau. Namun, jika di 

perhatikan lebih teliti dan seksama maka akan kita temukan bahwa adanya 

penurunan nilai yang terjadi di tahun 2012 dari sepanjang tahun 2009 s/d 

2013 pada perusahaan sektor tembakau tersebut. Untuk menilai nilai suatu 
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perusahaan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan 

langkah strategis perusahaan agar tidak terjadi insolvent. 

Perusahaan yang termasuk dalam yang peneliti maksud adalah PT. 

GGRM dan PT RMBA menunjukan adanya kesulitan selama beberapa 

periode terutama pada periode 2012 padahal tahun tersebut mengalami 

peningkatan penjualan namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan 

aktiva lancar, kondisi ini justru terbalik yang di alami oleh PT HMSP dimana 

penjualan yang meningkat dan tergolong stabil diikuti dengan aktiva lancar 

yang meningkat juga. 

Kondisi modal kerja kotor yang mengalami fluktuasi aktiva lancar 

oleh perusahaan-perusahaan sektor tembakau dapat mengindikasikan kurang 

maksimalnya perusahaan dalam menggunakan modal kerja yang dimiliki. 

Pemenuhan dana dapat dikatakan optimal apabila perusahaan tembakau bisa 

menanggung biaya modal kerja yang kecil. Salah satu factor yang berperan 

sangat penting dalam mencapai tujuan adalah modal kerja yang cukup, karena 

jika modal kerja dalam perushaan cukup maka dapat beroperasi secara 

optimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dari sektor tembakau dan 

industri rokok yang tercatat di BEI, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Modal Kerja Pada Perusahaan-Perusahaan Sektor 

Tembakau Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia” 
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B. Rumusan Malasah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah: 

“Apakah Penggunaan Modal Kerja Pada Perusahaan-perusahaan sektor 

tembakau yang tercatat di BEI tersebut sudah optimal tahun 2009 dan 2013?” 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan agar pokok permasalan yang akan 

diteliti tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok bahasan dan agar 

pembahasan masalah lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

pada rasio keuangan yang terdiri dari perputaran modal kerja dengan data 

tahunan pada 2009 – 2013 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perputaran modal kerja perusahaan rokok yang 

tercatatat di BEI pada tahun 2009-2013 sudah optimal 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen perusahaan rokok yang sahamnya terdaftar di BEI 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan  

dalam menyusun rencana keuangan di masa mendatang dan mengambil 

keputusan untuk mengoptimalkan modal kerja. 

b. Bagi Investor perusahaan sektor tembakau yang terdaftar di BEI 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan sehingga 

investasi yang ditanamkan tidak merugikan. 
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c. Bagi Pemasok perusahaan sektor tembakau yang terdaftar di BEI 

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemasok dalam 

memberikan pasokan bahan baku kepada perusahaan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi, baik untuk penelitian serupa atau untuk menambah 

pengetahuan mengenai  optimalisasi modal kerja. 


