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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan sektor industri keramik memiliki peran penting dalam 

perekonomian di Indonesia. Industri keramik Indonesia memiliki keunggulan 

dan potensi yang cukup besar karena memiliki ketersediaan bahan baku dan 

sumber energi gas yang melimpah. Pada 2015, industri keramik Indonesia 

memiliki kapasitas produksi keramik mencapai 350 juta m2 per tahun dengan 

rata-rata 30 juta m2 per bulan. (www.tempo.co) 

Produksi keramik nasional setiap tahunnya terus meningkat dan 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung 

pertumbuhan perekonomian nasional. Industri keramik nasional telah mampu 

memenuhi kebutuhan dalam negeri dan masih berpeluang untuk 

dikembangkan mengingat konsumsi keramik perkapita yang lebih rendah 

dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah penduduk yang besar 

dan prospek pembangunan properti serta konstruksi yang diperkirakan akan 

terus berkembang pada tahun–tahun mendatang, menandakan akan 

terbukanya peluang pasar. 

Dalam kondisi perekonomian global saat ini, dimana perdagangan 

bebas telah dilaksanakan, produk keramik dari negara-negara lain terus 

masuk ke Indonesia karena menjadi pasar potensial mengingat pasar keramik 

dunia semakin terbatas. Hal ini merupakan tantangan bagi industri keramik 

nasional, agar terus berupaya meningkatkan daya saingnya guna merebut 

pangsa pasar dalam negeri dan mancanegara. (www.neraca.co.id) 

http://www.neraca.co.id/


2 
 

Pada dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan selalu membutuhkan dana untuk modal yang akan digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dana yang digunakan dan 

dikelola oleh manajer perusahaan dalam melangsungkan kegiatan usahanya 

disebut modal kerja. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan 

usahanya dapat dilihat dari kemampuan mengelola modal kerja yang dimiliki. 

Pengelolaan modal kerja sangat penting dalam mengoptimalkan dana yang 

dimiliki perusahaan. Manajemen modal kerja yang tepat dan baik akan 

lebih mendorong pencapaian sukses kegiatan perusahaan dan membantu 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi. Modal kerja dapat terlihat dari 

bagaimana perusahaan tersebut menjaga keseimbangan jumlah aktiva lancar dan 

jumlah hutang lancar agar dapat dipergunakan untuk menunjang operasi 

perusahaan. 

Optimalisasi modal kerja merupakan suatu kegiatan yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan memiliki modal 

kerja yang optimal apabila dapat memaksimalkan pengelolaan modal kerja yang 

dimiliki dalam melangsungkan kegiatan operasionalnya. Dengan mengelola modal 

kerja yang efektif dan efisien serta tingkat likuiditas yang dapat terjamin dengan 

baik maka laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat. 

PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk adalah perusahan yang 

bergerak di bidang produksi dan distribusi ubin lantai, ubin dinding serta 

genteng dengan merek KIA, Impresso dan KIA Roof. Dalam mencapai tujuan 
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yang ingin dicapai, perusahaan harus dapat mengelola modal kerjanya untuk 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan modal kerja bersih sebagai alat untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya tanpa 

mengganggu likuiditasnya. Modal kerja bersih adalah selisih antara aktiva 

lancar dengan kewajiban lancarnya. 

Berikut data modal kerja bersih (Net Working Capital) yang 

dibandingkan dengan penjualan berdasarkan laporan keuangan pada tahun 

2012-2015 disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Data Modal Kerja Bersih (Net Working Capital) dan Penjualan 

Tahun Modal Kerja Net 
(Rp) 

Pertumbuhan 
Modal Kerja 

Bersih 

Penjualan  
(Rp) 

Pertumbuhan 
Penjualan  

2012 500.992.766.058 - 780.233.550.859 - 
2013 587.006.277.388 17,17% 910.845.835.792 16,74% 
2014 627.031.909.233 6,82% 898.976.979.994 - 1,30% 
2015 440.594.110.961 -29,73% 800.392.438.557 -10,97% 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk., data diolah 

 Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kondisi modal kerja bersih selalu 

mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan 

pada tahun 2015 mengalami penurunan. Perusahaan mengalami peningkatan 

modal kerja net pada tahun 2013 sebesar 17,17%, dan pada tahun 2014 sebesar 

6,82%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -29,73%. 

 Pada tabel tersebut dapat dilihat meningkatnya modal kerja tidak 

selalu diikuti dengan peningkatan penjualan. Pada tahun 2013 modal kerja net 

mengalami peningkatan sebesar 17,17% dan penjualan mengalami 
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peningkatan sebesar 16,74% tetapi pada tahun 2014 modal kerja net 

mengalami peningkatan sebesar 6,82% sedangkan penjualan menurun 1,30% 

dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan 

modal kerja bersih yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 29,73% 

dan diikuti dengan penurunan penjualannya sebesar 10,97%. 

 Martono dan Harjito (2002:74) mengemukakan bahwa manajemen modal 

kerja sangat penting karena adanya hubungan langsung antara pertumbuhan 

penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka peneliti membandingkan data modal kerja bersih dengan 

data penjualan PT. Keramika Asosiasi Indonesia,Tbk. 

 Upaya optimalisasi kebutuhan modal kerja dapat digunakan untuk 

mengetahui jumlah kebutuhan modal kerja optimal. Apabila modal kerja 

optimal perhitungan sama dengan modal kerja perusahaan, maka kebutuhan 

modal kerjanya sudah optimal dan apabila perhitungan modal kerja tidak 

sama dengan modal kerja perusahaan, maka kebutuhan modal kerjanya tidak 

optimal. Modal kerja optimal adalah kondisi dimana nilai modal kerja berada 

pada tingkat terbaik sesuai dengan kebijakan yang ada pada perusahan 

sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar. 

 Seiring berjalannya kegiatan usaha dan ketatnya persaingan di bidang 

industri keramik, maka perusahaan perlu mengoptimalkan modal kerja dan 

meningkatkan kinerja keuangannya serta membenahi manajemen perusahaan 

demi meningkatkan dan memperluas usaha. Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penentuan 

Optimalisasi Modal Kerja PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk.” 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah modal kerja 

PT.Keramika Asosiasi,Tbk sudah optimal ?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang peneliti kemukakan yaitu : 

1. Metode perputaran modal kerja 

2. Konsep modal kerja bersih 

3. Laporan keuangan tahun 2012-2015 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk menentukan dan mengetahui modal kerja optimal 

PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk tahun 2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk 

mengoptimalkan modal kerja. 
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2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi para

investor dan calon investor dalam perencanaan keputusan investasi.

3. Bagi Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan akan tingkat

keamanan pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian,

pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik bagi penelitian

selanjutnya.


