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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

               Dunia usaha memegang peranan penting dalam perekonomian dan 

pembangunan, baik yang diusahakan oleh pemerintah melalui BUMN 

maupun yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Setiap perusahaan akan 

melakukan berbagai aktivitas yang ditargetkan untuk mencapai tujuan. 

Aktifitas-aktifitas yang dijalankan oleh perusahaan bertujuan untuk mencari 

laba. Perusahaan dapat memaksimalkan labanya apabila manajer keuangan 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

               Modal kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

bagian lain dari suatu perusahaan. Dimana modal kerja adalah sumber utama 

dalam menjalankan suatu usaha, misalnya kekurangan bahan baku akan 

menghambat proses produksi yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan 

barang sehingga kemungkinan besar pelanggan akan beralih pada produk 

lain, yang artinya keuntungan atau profit perusahaan akan menurun.  

                Peningkatan dan penurunan profitabilitas dipengaruhi oleh modal 

kerja. Dimana modal kerja merupakan masalah pokok yang sering dihadapi 

oleh perusahaan karena perhatian untuk pengelolahan modal kerja dan aktiva 

lancar cukup besar berada pada aktiva. Sebagai modal kerja, aktiva lancar 

dimaksudkan sebagai aktiva yang hanya sekali terpakai dalam proses 

produksi. Modal kerja dapat dilihat dari perputaran kas (cash turnover), 
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perputaran piutang (receivable turnover) dan perputaran persediaan 

(inventory turnover). 

               Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat 

segera digunakan setiap saat. Kas salah satu unsur aktiva lancar yang paling 

tinggi tingkat likuiditasnya. Likuiditas yang tinggi, menunjukan  posisi 

perusahaan yang baik di mata kreditur. Dimana perusahaan akan dapat 

membayar kewajiban tepat waktu karena jumlah kas yang dimiliki relatif 

besar, namun likuiditas yang tinggi  akan menyebabkan profitabilitas 

perusahaan akan menurun dikarenakan tingkat penjualan yang melamban. 

            Aktiva lancar lain adalah piutang. Piutang menunjukkan besarnya 

modal yang tertanam dalam piutang yang berasal dari penjualan kredit dalam 

jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Pada elemen ini, jumlah piutang 

yang keluar harus dapat kembali menjadi kas. Posisi piutang dan taksiran 

waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran 

piutang. Tingkat perputaran piutang dapat memperlihatkan lamanya 

mengubah piutang menjadi kas. Semakin cepat tingkat perputaran piutang 

maka tingkat penjualan semakin tiinggi sehingga profitabilitas perusahaan 

meningkat. 

            Persediaan merupakan jumlah barang yang disimpan dalam 

perusahaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang secara terus-menerus berubah. Semakin cepat perputaran 

persediaan semakin baik karena dianggap kegiatan penjualan berjalan cepat 

maka semakin tinggi pula tinggkat laba yang dihasilkan. Pengelolahan modal 
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kerja ini sangat berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk 

menghaslkan profitabilitas. Perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi maka tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja 

yang digunakan perusahaan tersebut.  

            Salah satu sektor yang memiliki peranan penting di Indonesia adalah 

sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan memiliki regulasi yang besar 

dalam penggelolahan  modal kerja yang dimiliki. Sektor pertambangan di 

Indonesia terbesar keempat di dunia, yakni subsektor batubara, minyak dan 

gas bumi. Seiring dengan melonjaknya harga komoditas pertambangan, 

saham perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga 

menjadi primadona.  

            Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang 

devisa negara yang paling dominan. Pada tahun 2010 pertambangan 

menyumbangkan pendapatan negara US$73 miliar dan menyumbang sekitar 

11% terhadap produk bruto Indonesian. Pada tahun 2013 menyumbang devisa 

negara sebesar US$ 31,315 miliar. Pelaku bursa semakin yakin akan prospek 

perusahaan tambang, mengingat tingginya harga masih akan bertahan hingga 

tahun berikutnya. 

                Bertambahnya penduduk dan semakin modernnya tekhnologi, 

memicu kebutuhan masyarakat yang semakin beranekaragam seperti 

kebutuhan akan pemukiman, alat berat, peralatan rumah tangga, komunikasi 

dan berbagai macam peralatan untuk menunjang hidup semua memerlukan 

pasokan tambang. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat 
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menguntungkan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk meningkatkan 

profitabilitas. Disisi lain perusahan pada bidang pertambangan harus dapat 

mengefektifkan modal kerja yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan 

yang maksimal. Memperhatikan data perputaran modal kerja dan 

profitabilitas yang dicapai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI untuk tahun 2011-2014 dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 

 Data Perusahaan Sektor Pertambangan Th. 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : www.idx.co.id 

No Perusahaan Rasio 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 ADRO WCT 5,5 7,23 6,69 7,69 

 

 

ROA 9,76 5,73 3,4 2,86 

2 GEMS WCT 1,42 3,07 5,23 5,4 

 

 

ROA 9,09 5,2 4,23 3,41 

3 HRUM WCT 2,36 4,06 4,14 4,57 

 

 

ROA 38,3 30,01 10,32 0,59 

4 ITMG WCT 3,87 4,59 5,86 9,46 

 

 

ROA 34,6 28,97 16,56 15,31 

5 KKGI WCT 4,4 9,12 9,4 8,4 

 

 

ROA 46,04 22,73 16,25 8,04 

6 PTBA WCT 1,52 1,69 2,66 3,4 

 

 

ROA 26,84 22,86 15,88 13,63 

7 PTRO WCT 5,35 5,02 9,71 36,23 

 

 

ROA 13,95 9,27 3,4 0,48 

8 ARTI WCT 2,27 1,15 1,41 4,99 

 

 

ROA 0,81 5,67 4,21 1,7 

9 ESSA WCT 31,15 2,67 1,4 4,04 

 

 

ROA 15,05 6,44 10,63 7,38 

10 MEDC WCT 1,27 2,16 2,33 2,65 

 

 

ROA 3,45 0,71 0,63 0,51 

11 RUIS WCT 36,22 31,42 23,6 80,35 

 

 

ROA 0,33 2,48 2,52 4,41 

12 INCO WCT 2,07 2,42 2,37 2,15 

 

 

ROA 13,78 2,89 1,69 31,34 

13 TINS WCT 1,97 2,43 2,48 2,73 

 

 

ROA 13,65 7,04 6,53 6,54 

14 CTTH WCT 10,75 8,04 14,19 9,41 

 

 

ROA 0,42 1,26 0,15 0,28 

15 MITI WCT 1,91 1,94 3,04 5,45 

 

 

ROA 23,29 14,87 14,01 2,1 

http://www.idx.co.id/
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              Dilihat dari tabel 1.1 profitabilitas perusahaan sektor pertambangan 

tahun 2011-2014 terus mengalami penurunan, sedangkan perputaran modal 

kerja dominan mengalami peningkatan.  Kenaikan perputaran modal kerja 

pada perusahaan sektor pertambangan diikuti dengan penurunan profitabilitas 

(ROA), hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi perputaran modal kerja (WCT) maka profitabilitas (ROA) 

perusahaan juga mengalami kenaikan. 

           Berdasarkan  uraian  di atas diduga perputaran komponen modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Perputaran Komponen Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Penelitian 

         Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah perputaran komponen modal kerja berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan sektor pertambangan? 

2. Variabel komponen modal kerja manakah yang paling berpengaruh 

terhadap profitabilitas? 

C. Batasan Penelitian 

         Untuk dapat menfokuskan masalah dalam penelitian ini diperlukan 

batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode 2011-2014 
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2. Komponen modal kerja yang digunakan modal kerja kotor. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Menguji pengaruh perputaran komponen  modal kerja terhadap 

profitabilitas perusahaan sektor pertambangan. 

b. Mengetahui variabel komponen modal kerja yang paling berpengaruh 

terhadap Profitabilitas perusahaan sektor pertambangan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

         Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan 

kebijakan dalam pengelolahan modal dan  menjadi masukan bagi 

perusahaan dalam  meningkatkan usahanya serta meningkatkan profit  

perusahaan agar tetap dapat bertahan dan bersaing. 

b. Bagi Investor 

         Penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan dengan mengukur 

modal kerja perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

         Penelitrian ini sebagai sarana pengembangan dan pengaplikasian 

ilmu yang sudah didapatkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran pada penelitian selanjutnya terutama 

dalam peningkatan profitabilitas perusahaan pada sektor 

pertambangan. 


