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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selalu memerlukan dana, 

baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk 

membiayai investasi jangka panjangnya. Dana yang digunakan untuk 

melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja. Modal 

kerja ini akan terus berputar di dalam perusahaan. Modal kerja didefinisikan 

sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan untuk 

keperluan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek, misalnya 

untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan baku atau barang, membayar 

ongkos angkutan, membayar hutang dan sebagainya (Kasmir, 2010:210).  

Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan kegiatan usaha 

dapat terhambat atau terhenti sama sekali. Penggunaan modal kerja secara 

efektif sangat penting dilakukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. Semkain besar modal kerja yang dimiliki 

suatu perusahaan mengindikasikan semakin baiklah kondisi perusahaan 

tersebut.  

Alat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan dapat dilihat dari 

berbagai aspek diantaranya adalah aspek perputaran modal kerja. ”Perputaran 

modal kerja adalah hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan 

menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (jumlah 



2 
 

 

rupiah) untuk setiap modal kerja, artinya seberapa banyak modal kerja berputar 

selama satu priode” (Kasmir, 2010:182). Perputaran modal kerja dapat dilihat 

dari berbagai aspek diantaranya adalah perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan. Perputaran kas menunjukkan kemampuan kas dalam 

menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar 

dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin 

baik. 

Perputaran piutang disini menunjukkan berapa kali sejumlah modal 

yang tertanam dalam piutang yang berasal dari penjualan kredit berputar 

selama satu periode. Dengan kata lain, rasio perputaran piutang bisa diartikan 

dengan berapa kali suatu perusahaan dalam setahun mampu “membalikkan” 

atau menerima kembali kas dari piutangnya. Semakin cepat perputaran piutang 

menandakan bahwa modal dapat digunakan secara efisien.  

perputaran persediaan adalah rasio antara harga pokok penjualan 

terhadap persediaan rata-rata yang menunjukkan bahwa seberapa cepat 

persediaan tersebut dapat dijual atau berputar. Semakin tinggi tingkat 

perputarannya atau semakin cepat perputarannya berarti semakin pendek 

terikatnya modal dalam persediaan sehingga dibutuhkan dana yang relatif kecil 

serta sebaliknya semakin rendah perputaran persediaannya atau semakin 

lambat perputarannya berarti semakin panjang terikatnya dana dalam 

persediaan.  

Semakin efektifnya perputaran modal kerja, ini akan mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan laba yang didapat perusahaan selama satu periode. 
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Pengelolaan modal memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha 

menciptakan laba perusahaan. Modal kerja juga menggambarkan kemampuan 

memperoleh laba melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasi.  

Pencapaian laba perusahaan ini dapat dilihat dan di ukur dari berbagai 

aspek diantaranya adalah aspek profitabilitas. “Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu 

priode” (Kasmir, 2010:115). Return On Asset (ROA) adalah satu ukuran 

profitabilitas dan juga merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Return On Asset (ROA) diukur dari laba bersih 

setelah pajak terhadap total asetnya yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam penggunaan investasi yang digunakan untuk operasi 

perusahaan dalam rangka menghasilkan profitabilitas perusahaan.  

Perusahaan Farmasi adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasinya 

memproduksi produk-produk obat untuk kesehatan. Hal ini didukung dengan 

perkembangan zaman yang cepat, bisnis alat kedokteran, obat-obatan, serta 

rumah sakit telah berkembang dengan pesat. Keadaan ini akan membuat para 

aktivitas manajer dalam mengambil keputusan lebih kompleks termasuk dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan modal kerja dan hutang 

sebab keputusan tersebut berpengaruh pada profitabilitas. 

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyaknya permintaan 

untuk memproduksi produk obat-obatan, alat kedokteran dalam bidang 

kesehatan tentunya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan 
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protabilitas perusahaan farmasi di Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Disisi lain untuk memenuhi permintaan memproduksi produk obat-

obatan, alat kedokteran dalam bidang kesehatan terus menunjukkan trend 

positif. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk obat-obatan, alat 

kedokteran, harus dapat mengefektifkan modal kerja yang mereka miliki guna 

mendapatkan return yang maksimal. Arus globalisasi yang mulai terasa dimana 

produk obat-obatan, alat kedokteran dalam bidang kesehatan mulai masuk ke 

pasar dalam negeri dari pasar luar negeri seperti China, mulai menunjukkan 

daya saingnya. Memperhatikan data profitabilitas yang dicapai perusahaan 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2006-2013 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 1.1  

 Data Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI  

Tahun 2006-2013 

No Kode  Rasio 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 DLVA WCT 1.8 1.5 1.7 1.4 1.9 1.7 1.7 1.6 

    R0A 9.42 8.9 11.11 9.22 12.98 13.03 13.86 10.57 

2 INAF WCT 5.6 6.0 7.0 5.5 6.8 4.9 2.8 7.5 

    ROA 2.22 1.1 0.52 0.29 1.72 3.31 3.57 4.19 

3 KAEF WCT 5.5 5.1 5.4 5.6 0.6 0.8 0.9 1.0 

    ROA 3.49 3.76 3.83 4 8.37 9.57 9.91 8.72 

4 KLBF WCT 9.3 2.3 2.7 2.9 15.3 13.6 14.1 15.0 

    ROA 14.68 13.73 12.39 14.33 18.29 17.91 18.85 17.41 

5 MERK WCT 2.7 2.5 2.4 2.7 2.9 2.2 2.7 2.7 

    ROA 30.61 27.03 26.29 33.8 27.32 39.56 18.93 25.17 

6 PYFA WCT 9.1 4.1 7.4 5.5 4.5 4.0 7.4 8.1 

    ROA 2.08 1.83 2.34 3.78 4.17 4.38 3.91 3.54 

7 SCPI WCT 3.9 6.2 10.9 2.0 13.8 1.4 1.8 1.3 

    ROA 2.52 2 3.32 5.23 3.44 8.13 4.08 1.63 

8 TSPC WCT 7.5 6.8 2.4 2.7 2.8 2.7 2.9 2.6 

    ROA 10.99 10.04 11.03 13.78 13.8 13.8 13.71 11.81 

Sumber : http://www.idx.co.id dan ICMD 

Dari data yang diatas, profitabilitas perusahaan farmasi di tahun 2006-

2013 terus mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan profitabilitas 

perusahaan tidak didukung dengan penurunan perputaran modal kerja. 

Terdapat beberapa perusahaan yang tingkat perpurtaran modal kerja 

mengalami meningkat tetapi profitabilitasnya mengalami penurunan. Hal ini 

bertolakbelakang dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin cepat 

perputaran modal kerja maka semakin meningkat profit perusahaan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka diduga bahwa Perputaran modal 

kerja mempengaruhi profitabilitas (ROA), berdasarkan inilah peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja Terhadap 



6 
 

 

Profitabilitas (ROA) pada perusahaan farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

B. Perumusan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah komponen modal kerja berpengaruh terhadap return on asset 

(ROA)? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap return on asset (ROA)? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penentuan batasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dari yang 

sudah ditentukan. Peneliti membatasi penelitian dengan modal kerja kotor. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka peneliti ini 

mempunyai tujuan untuk:  

a. Menguji pengaruh komponen modal kerja secara signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA). 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA). 
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2. Manfaat penelitian 

a. Bagi investor  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor yang 

mempengaruhi Return On Asset sehingga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

investor. 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan, khususnya manajer keuangan dalam 

merencanakan dan pengendalian modal kerja yang efektif dan efisien 

mungkin, agar memberikan keuntungan baik perusahaan maupun bagi 

investor dimasa yang akan datang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai sarana pengembangkan dan pengaplikasian ilmu 

yang sudah di dapatkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran pada penelitian selanjutnya, 

diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


