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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi yang saat ini sedang terjadi ditengah perekonomian kita 

membawa dampak dalam dunia usaha. Persaingan semakin ketat antar 

perusahaan menyebabkan perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar dan menjadi yang terbaik diantara yang lain. 

Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan kondisi tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan mengalami penurunan bahkan ada kecenderungan 

mengalami kebangkrutan. 

Untuk mengantisipasi terjadinya kebangkrutan maka perusahaan 

seharusnya ada persiapan dini untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang 

tidak diinginkan. Perusahaan diharapkan dapat menilai kondisi perusahaan 

yang sedang berjalan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 

kondisi perusahaan sekarang ini, sehingga perusahaan dapat mengetahui 

tindakan apa yang tepat untuk mempertahankan perusahaannya dan 

memperbaiki kekurangan agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing. Salah 

satu alat yang digunakan perusahaan untuk menilai kondisi atau kinerja 

perusahaan adalah laporan keuangan yang dihasilkan setiap periodenya atau 

bisa juga dilihat dari profitabilitas perusahaan. 
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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan 

Halim, 2003). Menurut Riyanto (1999) dalam Ismanto (2013), profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik, 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sebab profitabilitas sering 

dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Selain 

memperhatikan efekitvitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan, 

manajemen juga harus memperhatikan modal kerja yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan perusahaan. 

Menurut Keown et al (dalam Yuliati, 2013) modal kerja adalah 

investasi total perusahaan pada aktiva lancar atau aktiva yang diharapkan 

dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu 

tahun. Modal kerja juga didefinisikan sebagai bentuk investasi perusahaan 

berupa uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan yang merupakan 

sumber pendanaan untuk aktiva lancar yang kemudian dikurangi dengan 

kewajiban lancar (Weston dan Copeland dalam Anindya, 2013). 

Untuk mencapai profitabilitas suatu perusahaan, tentunya perusahaan 

memerlukan dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari 

maupun untuk membiayai investasi jangka panjang. Dana yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja. 

Modal kerja dibutuhkan untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan 

baku/barang, dan lain-lain, dimana uang tersebut yang dikeluarkan 
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diharapkan dapat kembali lagi ke perusahaan dalam waktu singkat melalui 

hasil penjualan produknya. Tanpa adanya modal kerja, maka akan 

menghambat kegiatan operasional perusahaan atau bisa terhenti. Apabila 

perusahaan tidak melakukan kegiatan operasional maka perusahaan tidak 

akan menghasilkan profitabilitas, yang merupakan salah satu tujuan 

perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas telah 

banyak dilakukan antara lain: Pratiwi (2012) meneliti tentang Pengaruh 

Perputaran Modal Kerja Terhadap Return on Asset Pada Toko Global 

Computer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi perputaran 

modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap return on asset.  

Yuliati (2013) meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, 

pendanaan modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

dan modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas pada perusahaan hotel dan 
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restoran yaitu, karena modal kerja merupakan dana atau biaya yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap perusahaan, karena tanpa adanya modal kerja maka 

perusahaan tidak akan memperoleh profitabilitas. Dan apabila dilihat pada 

beberapa tahun belakangan ini kondisi pariwisata  di  Indonesia semakin  

baik. Dikarenakan banyak wisatawan yang berdatangan di Indonesia 

sehingga kebutuhan akan penginapan semakin meningkat. Begitu juga 

dengan perusahaan restoran yang sangat  disukai oleh banyak orang 

Indonesia, selain menyediakan menu yang beragam dan rasanya yang enak, 

perusahaan restoran di Indonesia juga menyediakan tempat yang nyaman 

dengan fasilitas yang baik. Dengan meningkatnya kebutuhan akan 

penginapan dan restoran, maka pendapatan yang diperoleh perusahaan hotel 

dan restoran juga semakin meningkat. Tetapi tidak semua perusahaan 

mengalami peningkatan pendapatan atau laba, ada juga beberapa perusahaan 

yang mengalami kerugian karena meningkatnya biaya operasional terutama 

biaya tenaga kerja dan pembelian material. Salah satu yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan biaya operasional yaitu belum optimalnya manajer 

mengelola kebijakan modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau profitabilitas yang 

dihasilkan oleh sebuah perusahaan, dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ROA (return on asset) sebagai alat untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Return On Asset merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 
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Dengan mengetahui ROA, maka dapat menilai apakah perusahaan telah 

efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk 

menghasilkan keuntungan. Berikut ini merupakan tren profitabilitas 

perusahaan hotel dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2014: 

 

  

  

  

   

 

 

 

Gambar 1 

Tren Profitabilitas Perusahaan Hotel dan Restoran 

   Sumber: website BEI www.idx.co.id 

Pada gambar 1 diatas dapat dilihat pada tahun 2012, ROA pada 

perusahaan hotel mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, tetapi pada tahun 2013 pertumbuhan ROA kembali meningkat, 

dan  pada  tahun 2014 kembali terjadi penurunan. Sedangkan pada  

perusahaan restoran, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami    

peningkatan, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan yang 

lumayan besar. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Yuliati (2013) dan Pratiwi (2012). Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat 

perbedaan dalam penggunaan variabel, periode penelitian, dan pemilihan 

perusahaan. Dimana dalam penelitian Yuliati (2013) variabel independen 

yang digunakan yaitu struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, dan 

pendanaan modal kerja. Periode yang digunakan yaitu tahun 2008-2011. 

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Pratiwi (2012) 

yaitu pemilihan perusahaan. Dimana perusahaan yang dijadikan sebagai 

objek penelitian oleh Pratiwi (2012) yaitu Toko Global Computer. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengambil penelitian dengan judul: “Pengaruh Manajemen Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Hotel dan Restoran 

Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah manajemen modal kerja yang meliputi perputaran kas,  

perputaran piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran? 

2. Apakah  manajemen modal kerja yang meliputi perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh secara   

parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh manajemen modal kerja yang meliputi 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran 

2. Untuk menguji pengaruh manajemen modal kerja yang meliputi 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi, khususnya manajer keuangan di dalam merencanakan dan 

mengelola modal kerja seefektif dan seefisien mungkin dan dapat berguna 

untuk peneliti selanjutnya agar mengetahui lebih banyak lagi tentang modal 

kerja dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengadakan penelitian 

yang sama dan bisa diterapkan di masa mendatang. 

 


