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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas selalu diarahkan pada

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama perusahaan adalah

untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang sahamnya atau pemilik

perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan

meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas adalah

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat

profitabilitasnya maka kinerja perusahaan semakin baik sehingga

kesejahteraan pemegang saham juga semakin baik.

Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya untuk menentukan tingkat

kesejahteraan pemegang saham. Namun, informasi mengenai tinggi rendahnya

profitabilitas juga dapat digunakan oleh investor dan kreditur sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajer

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

tingkat profitabilitas.

Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aset jangka pendek dan

kewajiban lancar seperti kas, piutang, persediaan, dan utang usaha (Brealy,

et.al.:2008:138). Modal kerja dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai

kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dimana modal kerja yang

dikeluarkan perusahaan diharapkan akan kembali lagi ke perusahaan dalam

waktu yang pendek melalui penjualan. Efektifitas penggunaan modal kerja
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dapat dilihat dari perputaran modal kerja. Modal kerja yang terlalu tinggi

menunjukkan adanya dana yang tidak produktif yang menyebabkan overlikuid

sehingga inefisiensi dan membuang kesempatan mendapatkan laba.

Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam

komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas. Tingkat perputaran

modal kerja yang tinggi diharapkan kembali dengan waktu yang relatif pendek

agar dana yang diinvestasikan cepat kembali ke perusahaan. Perputaran modal

kerja yang cepat memungkinan peningkatkan laba perusahaan yang semakin

besar.

Keefektifan modal kerja diketahui melalui seberapa cepat tingkat

perputaran modal kerja tersebut karena tingkat perputaran modal kerja

mengukur berapa kali aktiva lancar mampu berputar untuk meningkatkan

penjualan. Menurut Mamduh (2008:520) modal kerja yang kecil akan

menguntungkan perusahaan (meningkatkan profitabilitas). Jadi, semakin cepat

perputaran modal kerja maka semakin banyak penjualan yang akan tercapai

dan profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Perputaran modal kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi

profitabilitas dimana ketersediaan modal kerja yang cukup akan menunjang

tercapainya profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat efektifitas modal

kerja maka kinerja perusahaan semakin baik. Namun apabila manajer

perusahaan melakukan kesalahan dalam mengelola modal kerja maka dapat

menghambat kegiatan operasional perusahaan.
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Penelitian Santhi dan Dewi (2014) menunjukkan bahwa perputaran modal

kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan penelitian Herdiansyah (2014) yang menunjukkan bahwa perputaran

modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, berbeda dengan

penelitian Iskandar, dkk. (2014) menunjukkan bahwa perputaran modal kerja

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pada

perusahaan industri dan chemical memiliki periode perputaran modal kerja

yang cukup panjang. Sebagian besar perusahaan memiliki proporsi aktiva

lancar seimbang dibanding total aktiva sehingga kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban lancar semakin baik kemungkinan perusahaan

memperoleh laba juga baik karena tingkat penjualan dalam prospek yang baik

pula. Selain itu adanya keputusan penggunaan dana hutang dengan modal

dalam perusahaan diperhitungkan dengan cermat.

Perputaran total aset (total asset turnover) menunjukkan efektivitas

penggunaan total aktiva (Mamduh dan Halim:2003:81). Perputaran total aset

adalah dana yang tertanam pada aktiva yang akan digunakan untuk

menghasilkan revenue perusahaan. Menurut Sartono (2010:120) perputaran

total aset menunjukkan sebagaimana efektifitas menejemen menggunakan

seluruh total aktiva untuk menciptakan penjualan dan meningkatkan laba.

Apabila perputaran total aset semakin meningkat maka dapat menggambarkan

efisiensi penggunaan aset perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba

perusahaan.
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Penelitian Marlinah (2014) menunjukkan bahwa perputaran total aset

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Pranata, dkk. (2014), menunjukkan bahwa perputaran total aset

berpengaruh terhadap perofitabilitas. Namun hasil penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Budiasih (2014) menunjukkan

bahwa perputaran total aset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini

disebabkan karena terjadi penambahan aset yang bersumber dari utang

sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga dimana

beban bunga ini akan mengurangi profitabilitas perusahaan.

Industri kabel merupakan sektor industri yang berkontribusi dalam

pemenuhan pembangunan proyek kelistrikan yang dilakukan pemerintah

maupun swasta. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Asosiasi Pabrik

Kabel (Apkabel) permintaan kabel pada tahun 2013 meningkat 20%.

Kebutuhan kabel saat ini terus meningkat seiring dengan pembangunan

proyek kelistrikan pemerintah dan permintaan kabel transmisi yang biasa

digunakan sektor swasta untuk pembangunan perumahan, gedung, dan

industri. (www.kemenperin.go.id)

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa permintaan kabel akan terus

meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Hal itu berbeda dengan

fenomena yang terjadi pada laporan keuangan dibeberapa perusahaan kabel

yang ada di Indonesia bahwa peningkatan permintaan konsumsi kabel tidak

diimbangi dengan peningkatan pada profitabilitasnya jika dibandingkan

dengan perputaran modal kerja serta perputaran total aset. Adapun data
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perputaran modal kerja perusahaan kabel akan disajikan pada Tabel 1.1

berikut ini:

Tabel 1.1
Data Perputaran Modal Kerja Perusahaan

Kabel yang Tercatat di BEI Tahun 2012 – 2014

No
Kode

emiten Tahun
Perputaran

Modal Kerja
Perputaran
Total Aset

Return On
Asset (%)

1 IKBI
2012 393% 227% 4,99
2013 349% 194% 2,28
2014 365% 199% 0,02

2 JECC
2012 1487% 174% 4,48
2013 -6393% 120% 1,82
2014 5516% 141% 2,24

3 KBLI
2012 449% 196% 10,78
2013 461% 192% 5,50
2014 397% 177% 0,05

4 KBLM
2012 -9272% 141% 0,03
2013 -6442% 158% 1,17
2014 6546% 142% 0,03

5 SCCO
2012 936% 238% 11,42
2013 912% 213% 5,96
2014 792% 224% 8,31

6 VOKS
2012 694% 146% 8,66
2013 1402% 128% 2,00
2014 1267% 129% -0,05

Sumber: Laporan keuangan (www.idx.co.id)

Fenomena dalam penelitian ini adalah adanya perputaran modal kerja

yang bernilai negatif berarti dapat dikatakan modal kerja perusahaan tidak

likuid. Artinya terdapat banyak dana yang ditanamkan dalam modal kerja

yang bersumber dari hutang dan perputaran modal kerja menjadi lambat

sehingga dana akan lama dikonversikan menjadi kas. Berdasarkan teori yang

ada bahwa jika perputaran modal kerja yang tinggi maka profitabilitas juga

akan tinggi. Namun kenyataan berdasarkan data pada Tabel 1.1 bahwa saat
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terjadi peningkatan modal kerja tidak diikuti dengan peningkatan return on

asset sebagai pengukuran profitabilitas ataupun sebaliknya.

Fenomena tersebut dapat terlihat pada Tabel 1.1 yaitu perputaran modal

kerja PT. Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) tahun 2013 sebesar 349% mengalami

kenaikan pada tahun 2014 sebesar 365%. Namun ROA perusahaan pada tahun

2013 sebesar 2,28% mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,02%.

Hal itu juga dialami perputaran modal kerja PT. Wire and Cable (KBLI) tahun

2012 sebesar 449% mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 461%.

Namun ROA PT. Wire and Cable Tbk tahun 2012 sebesar 10,78% mengalami

penurunan pada tahun 2013 menjadi 5,50%. Perputaran modal PT. Supreme

Cable Manufacturing Corporation Tbk (SCCO) pada tahun 2013 sebesar

921% mengalami penurunan tahun 2014 menjadi 792% sedangkan ROA

perusahaan pada tahun 2013 sebesar 5,96% mengalami kenaikan tahun 2014

menjadi 8,31%.

Adapun terdapat perputaran modal kerja yang bernilai negatif yaitu

terjadi pada PT. Kabelindo Murni Tbk (KBLM) tahun 2012 sebesar -9272%

dan tahun 2013 sebesar -6442% akan tetapi ROA PT. Kabelindo Murni Tbk

meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,03% menjadi 1,17% di tahun

2013. Selain itu perputaran modal kerja PT. Jembo Cable Company Tbk

(JECC) tahun 2013 sebesar -6393%. Perputaran modal kerja yang negatif

menunjukkan adanya dana modal kerja yang terlalu banyak berasal dari

kewajiban lancar sehingga profitabilitas perusahaan akan lebih banyak

digunakan untuk menanggung biaya bunga akibat utang perusahaan.
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Semakin tinggi perputaran total aset maka profitabilitas perusahaan juga

tinggi. Namun pada beberapa perusahaan kabel perputaran total aset yang

tinggi tidak didukung dengan peningkatan profitabilitas. Dilihat pada Tabel

1.1 bahwa pada perputaran total aset PT. Sumi Kabelindo Tbk (IKBI) tahun

2013 sebesar 194% meningkat pada tahun 2014 sebesar 199%. Namun ROA

pada tahun 2013 sebesar 2,28% dan mengalami penurunan pada tahun 2014

menjadi sebesar 0,02%. Begitu pula perputaran total aset PT. Voksel Electrik

Tbk pada tahun 2013 sebesar 128% mengalami sedikit peningkatan pada

tahun 2014 menjadi sebesar 129%. Namun ROA perusahaan pada tahun 2014

menurun menjadi sebesar -0,05%.

Berdasarkan permasalahan di atas serta adanya ketidakkonsistenan hasil

penelitian dengan variabel yang sama maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan

Perputaran Total Aset Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan

Industri Kabel Periode 2008 – 2014)”.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang maka

rumusan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah perputaran modal kerja dan perputarabn total aset berpengaruh

terhadap profitabilitas pada perusahaan industri kabel yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2014?
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2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas pada

perusahaan industri kabel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode

2008 – 2014?

C. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka

penelitian dibatasi pada Perusahaan Industri Kabel yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran

total aset terhadap profitabilitas pada perusahaan industri kabel yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2014.

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap

profitabilitas pada perusahaan industri kabel yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia periode 2008 – 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi dalam

mengelola efektifitas modal kerja pada perusahaan kabel dilihat dari
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perputaran modal kerja dan perputaran total aset serta pengaruhnya

terhadap profitabilitas.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta bahan

pertimbangan saat berinvestasi pada perusahaan dengan mengukur

efektifitas modal kerja dan laba yang dihasilkan perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi

pemikiran bagi peneliti selanjutnya mengenai topik yang sama.




