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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan modal kerja merupakan tanggung jawab setiap 

manajer atau pimpinan perusahaan. Modal kerja adalah dana yang harus 

tersedia dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk membelanjai 

kegiatan operasinya sehari-hari, misalnya persekot pembelian bahan 

mentah, membayar buruh, gaji pegawai dan sebagainya. Dimana uang atau 

dana dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam 

perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. 

Modal kerja yang berasal dari penjualan produk tersebut akan segera 

dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan operasional selanjutnya.  

Modal kerja ini akan terus berputar setiap periodenya di dalam 

perusahaan. Manajer harus mengadakan pengawasan terhadap modal kerja 

agar sumber-sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif dimasa 

mendatang. Efisiensi modal kerja adalah ketepatan cara (usaha dan kerja) 

dalam menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya, 

dan kegunaan berkaitan penggunaan modal kerja yaitu mengupayakan 

agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. 

Modal kerja yang lebih kecil dari kebutuhan perusahaan dapat 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Sebaliknya jika modal 

kerja terlalu besar dari yang dibutuhkan perusahaan maka akan 

mengakibatkan banyak modal atau dana-dana yang menganggur sehingga 
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dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak efisien dalam penggunaan 

dananya. 

Komponen modal kerja terdiri dari beberapa bagian. Menurut 

Tampubolon (2005) komponen modal kerja dapat dilihat pada setiap 

neraca perusahaan. Komponen modal kerja menurut Tampubolon, terdiri 

dari aktiva lancar (perputaran kas, piutang dan persediaan) dan hutang 

lancar. Yang dimana peneliti akan menggunakan rasio aktivitas  untuk 

menunjang penilaian efisiensi modal kerja  terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya 

adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.Suatu 

perusahaan dikatakan lebih efisien menggunakan modalnya daripada 

perusahaan lain apabila mampu menunjukkan rasio profitabilitas yang 

tinggi. 

Setiap perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi 

agar mampu mewujudkan harapan-harapan perusahaan yang telah 

ditetapkannya baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang.Tak terkecuali bagi perusahaan kosmetik di BEI.Jika tingkat 

profitabilitas di perusahaan tinggi maka terdapat kesempatan bagi 

perusahaan untuk merealisasikan harapannya dimasa mendatang.Tingkat 

 



3 
 

profitabilitas yang tinggi artinya perusahaan memiliki kemampuan yang 

besar dalam menghasilkan keuntungan.Tingkat profitabilitas yang tinggi 

dapat dicapai perusahaan apabila tingkat efisiensi modal kerjanya tinggi. 

Pada penelitian terdahulu oleh Telasih (2014) meneliti tentang 

“Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, dan Size Perusahaan 

Terhadap Tingkat Return on Investment pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Daftar Syariah Periode 

2009-2012” dengan menggunakan metode statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, dan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan secara parsial 

working capital turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROI, 

likuiditas berpengaruh positif dengan profitabilitas, dan pengaruh-

pengaruh ukuran perusahaan terhadap ROI bertanda positif. 

Berbeda dengan penelitian oleh Nugroho (2012), meneliti tentang 

“Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Solvabilitas 

terhadap Profitabilitas studi kasus pada PT. Telekomunikasi, Tbk” dengan 

hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas terhadap 

profitabilitas.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten 

terhadap hasil yang didapat, maka saya tertarik untuk melakukan 

penelitian replikasi yang berjudul Pengaruh Efisiensi Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas pada Industri Kosmetika yang Terdaftar di BEI 

Periode 2010-2014. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi modal kerja pada Industri Kosmetika yang 

terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada Industri Kosmetika yang 

terdaftar di BEI? 

3. Apakah efisiensi modal kerja berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas pada Industri Kosmetika yang terdaftar di BEI? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh efisiensi modal kerja terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan pada industri kosmetik yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikantingkat efisiensi modal kerja pada Industri Kosmetika 

yang terdaftar di BEI 

2. Mendeskripsikan tingkat profitabilitas pada Industri Kosmetika yang 

terdaftar di BEI 

3. Menganalisis pengaruh efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas 

pada Industri Kosmetika yang terdaftar di BEI 
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E. Manfaat Penelititan 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi oleh pihak lain 

dalam penulisan skripsi dengan topik yang sama. Dan juga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam 

mengambil kebijakan untuk menanamkan sahamnya.  




