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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Industri semen berperan vital dalam mendorong percepatan 

pembangunan infrastruktur. Dengan sendirinya, industri semen adalah kunci 

bagi pergerakan perekonomian karena selama ini pergerakan ekonomi masih 

terganjal oleh kualitas infrastruktur yang kurang. Industri semen mampu 

tampil sebagai penopang utama target pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan 

semen sangat menentukan pembangunan sarana infrastruktur, sehingga 

industri semen ini adalah salah satu kunci untuk memajukan pertumbuhan 

ekonomi, serta dorongan investasi yang merupakan kunci penting 

pertumbuhan ekonomi (www.kabarbisnis.com). 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan demikian perusahaan 

diharapkan dapat melakukan peningkatan penjualan untuk memperoleh laba 

yang maksimal untuk mewujudkan suatu bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. Namun untuk dapat melakukan peningkatan laba dari tahun ke 

tahun perusahaan juga dihadapkan masalah kebijaksanaan keuangan. 

Salah satu masalah kebijaksanaan keuangan yang dihadapi perusahaan 

adalah masalah efisiensi modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik 
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sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan 

dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi 

terhambat atau terhenti sama sekali. Sehingga, adanya analisis atas modal 

kerja perusahaan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui situasi 

modal kerja pada saat ini, kemudian hal itu dihubungkan dengan situasi 

keuangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Dari informasi ini 

dapat ditentukan program apa yang harus dibuat atau langkah apa yang harus 

diambil untuk mengatasinya. 

Dalam penentuan kebijakan modal kerja yang efisien, perusahaan 

dihadapkan pada masalah adanya pertukaran (trade off) antara faktor 

likuiditas dan profitabilitas (Van Horne,1997: 217). Jika perusahaan 

memutuskan menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, 

kemungkinan tingkat likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk 

memperoleh laba yang besar akan menurun yang pada akhirnya berdampak 

pada menurunnya profitabilitas. Sebaliknya jika perusahaan ingin 

memaksimalkan profitabilitas, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat 

likuiditas perusahaan. Makin tinggi likuiditas, maka makin baiklah posisi 

perusahaan di mata kreditur. Oleh karena terdapat kemungkinan yang lebih 

besar bahwa perusahaan akan dapat membayar kewajibannya tepat pada 

waktunya. Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas 

yang tinggi tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-

dana yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi 

dalam proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan (Tunggal,1995 : 157). 
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Selain masalah tersebut di atas perusahaan juga dihadapkan pada 

masalah penentuan sumber dana. Pemenuhan kebutuhan dana suatu 

perusahaan dapat dipenuhi dari sumber intern perusahaan, yaitu dengan 

mengusahakan penarikan modal melalui penjualan saham kepada masyarakat 

atau laba ditahan yang tidak dibagi dan digunakan kembali sebagai modal. 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dapat juga dipenuhi dari sumber 

ekstern yaitu dengan meminjam dana kepada pihak kreditur seperti bank, 

lembaga keuangan bukan bank, atau dapat pula perusahaan menerbitkan 

obligasi untuk ditawarkan kepada masyarakat. 

Pembiayaan dengan utang atau leverage keuangan menurut Brigham 

dan Houston (2001: 84) memiliki tiga implikasi penting, yaitu: Pertama, 

memperoleh dana melalui utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. Kedua, kreditur melihat ekuitas atau dana yang disetor pemilik untuk 

memberikan marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya 

memberikan sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan 

sebagian besar ada pada kreditur. Ketiga, Jika perusahaan memperoleh 

pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan dana 

pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal 

pemilik akan lebih besar.  

Jika perusahaan menggunakan lebih banyak hutang dibanding modal 

sendiri maka tingkat solvabilitas akan menurun karena beban bunga yang 

harus di tanggung juga meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap 
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menurunnya profitabilitas. Pada dasarnya, jika perusahaan meningkatkan 

jumlah utang sebagai sumber dananya hal tersebut dapat meningkatkan risiko 

keuangan. Jika perusahaan tidak dapat mengelola dana yang diperoleh dari 

utang secara produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif dan 

berdampak terhadap menurunnya profitabilitas perusahaan. Sebaliknya jika 

utang tersebut dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek 

investasi yang produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang 

positif dan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan.  

Melihat uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji dalam skripsi  yang berjudul: “Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, 

Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Industri Semen Yang 

Listing Di BEI periode tahun 2008-2012”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas 

terhadap profitabilitas pada industri semen yang listing di BEI? 

2. Seberapa besar pengaruh efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas 

pada industri semen yang listing di BEI? 

3. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada industri 

semen yang listing di BEI? 

4. Seberapa besar pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada industri 

semen yang listing di BEI? 
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C. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan antara 

lain: 

1. Mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas 

terhadap profitabilitas baik secara simultan maupun parsial pada industri 

semen yang listing di BEI 

2. mengetahui seberapa besar pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas dan 

solvabilitas terhadap profitabilitas baik secara simultan maupun parsial 

pada industri semen yang listing di BEI 

D. MANFAAT 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan 

mengendalikan modal kerja  

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan peneliti lain yang mengambil topik yang 

sama. 


