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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dunia usaha merupakan faktor eksternal yang tidak dapat 

dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun demi 

mempertahankan keberadaanya, suatu perusahaan dapat melakukan upaya-

upaya melalui upaya internal perusahaan. Upaya internal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Adanya pemanfaatan sumberdaya perusahaan dengan baik dan efisien, maka 

keuntungan yang menjadi tujuan perusahaan dapat diperoleh. Tanpa 

keuntungan yang diperoleh, perusahaan tidak dapat berkembang (growth), 

bertahan hidup (going concern) dan tanggung jawab sosial (corporate sosial 

responsibility).  

Cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan yaitu meningkatkan penjualan, efisiensi biaya dan pengoptimalan 

aset perusahaan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba 

dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2010:115). 

Profitabilitas dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja 

perusahaan. Informasi mengenai tinggi rendahnya profitabilitas, dapat 

digunakan untuk bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur. Manajer harus 
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memperhatikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh penting terhadap 

profitabilitas. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan, salah satunya yaitu aktiva lancar yang sering disebut 

dengan modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka 

waktu pendek (Kasmir, 2010:210). Pengelolaan modal kerja begitu penting 

untuk perusahaan skala kecil maupun menengah dalam meningkatkan 

profitabilitas. 

Modal kerja harus dikelola secara efektif dan efisien agar 

menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Perusahaan menggunakan modal kerja 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Modal kerja yang 

dikeluarkan oleh perusahaan diharapkan mampu kembali dalam jangka waktu 

pendek melalui penjualan. Besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan dapat 

ditentukan melalui metode perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja 

merupakan salah satu rasio untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan 

memperhatikan perputaran elemen pembentuk modal kerja itu sendiri seperti 

kas, piutang dan persediaan. 

Kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya (Riyanto, 2011:94). Semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas yang berlebihan, 

berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan kelebihan 

investasi dalam kas. Makin tinggi tingkat perputaran kas berarti makin cepat 
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kembalinya kas masuk pada perusahaan, dengan demikian kas dapat digunakan 

kembali untuk membiayai kegiatan operasional, sehingga tidak mengganggu 

kondisi keuangan perusahaan. 

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan 

berputar. Piutang terjadi karena perusahaan yang awalnya menjual produknya 

secara tunai, karena ingin meningkatkan penjualannya, akhirnya diubah 

menjadi secara kredit. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa 

lama penagihan piutang dalam satu periode, atau berapa kali dana yang 

tertanam dalam piutang berputar. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang 

berarti modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin rendah, sebaliknya 

jika semakin rendah, maka terdapat over investment dalam piutang (Kasmir, 

2010: 114) 

Persediaan juga merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan berarti 

semakin pendek tingkat dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang 

relatif kecil yang berpengaruh terhadap kenaikan laba, sebaliknya semakin 

rendah tingkat perputarannya berarti semakin panjang terikatnya dana dalam 

persediaan, sehingga menimbulkan banyak kerugian akibat dana yang tertanam 

dalam persediaan besar (Gitosudarmo dan Basri, 2002:93). Perputaran 

persediaan yang cepat mengindikasi stok persediaan lebih produktif dan tingkat 

pengembalian investasi tinggi, karena persediaan merupakan faktor yang 

menentukan kelancaran operasional perusahaan. 
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Return On Asset (ROA) merupakan kinerja keuangan yang digunakan 

perusahaan untuk mengetahui tingkat efektivitas atas aktiva yang dimiliki 

perusahaan yang pada akhirnya dapat diketahui besarnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return On Asset (ROA) 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan yang dimiliki (Abdullah, 2005: 57). 

ROA dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian atas 

kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan keamanan bagi para 

investor atas dana yang telah tertanam di perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sufiana dan Purnawati (2013), 

ditemukan bahwa perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas, sedangkan 

analisis secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Noratika 

(2014), ditemukan bahwa perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan secara simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas, sedangkan analisis secara parsial perputaran modal kerja dan 

perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas.  
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Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, areal perkebunan dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Beberapa komoditas perkebunan yang 

dipandang mempunyai nilai penting dan strategis di Indonesia adalah karet, 

kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Kelapa sawit, karet dan kopi 

tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dengan 

laju pertumbuhan di atas angka 5% per tahun. (www.sawitindonesia.com) 

Harga komoditas sektor perkebunan masih belum mulai terdongkrak 

meskipun kurs rupiah mulai melemah, akan tetapi menjadi keuntungan dengan 

penghasilan dalam bentuk dolar dengan operasional dalam rupiah. Pada tahun 

2014, Keuntungan bersih 14 emiten perkebunan mulai menggunung pada 

triwulan III/2014 dengan membukukan pendapatan rata-rata 55,76% secara 

tahunan, sedangkan satu emiten tercatat harus menaguk kemerosotan kinerja 

laba bersih. (www.marketbisnis.com) 

Pernyataan tersebut berbeda dangan fenomena yang terjadi pada 

laporan keuangan industri perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) bahwa peningkatan keuntungan industri perkebunan tidak diimbangi 

dengan peningkatan modal kerja jika dibandingkan dengan penjualannya. 

Diketahui bahwa, modal kerja industri perkebunan pada tahun 2009 sampai 

2013 selalu mengalami penurunan, sedangkan penjualan pada tahun tersebut 

mengalami fluktuasi. Tahun 2014 modal kerja kembali meningkat dari tahun 

2013 yaitu sebesar 9%, begitu juga dengan penjualan meningkat 26% dari 

tahun 2013. 

http://www.sawitindonesia.com/
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Pada tahun 2011 penjualan meningkat dari tahun 2010 sebesar 34% 

akan tetapi peningkatan penjualan tidak didukung oleh peningkatan modal 

kerja. Modal  kerja pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 

yaitu sebesar 39%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Data Modal Kerja dan Penjualan Industri Perkebunan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2014 

Tahun Modal Kerja 

(Jutaan Rupiah) 

Penjualan 

(Jutaan 

Rupiah) 

Persentase 

Perubahan 

Modal 

Kerja (%)  

Persentase 

Perubahan 

Penjualan 

(%) 

2009 Rp7.501.476 Rp20.118.236 - - 

2010 Rp11.331.181 Rp22.406.862 51% 11% 

2011 Rp15.735.048 Rp30.068.334 39% 34% 

2012 Rp16.988.948 Rp28.960.206 7% -4% 

2013 Rp14.658.792 Rp27.548.700 -14% -5% 

2014 Rp15.968.356 Rp34.930.919 9% 26% 

Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan peningkatan penjualan yang 

tidak didukung dengan peningkatan modal kerja bertolak belakang dengan 

teori bahwa apabila modal kerja meningkat, maka penjualan juga akan 

meningkat begitu juga sebaliknya, hal tersebut merupakan masalah yang 

menarik untuk diteliti lebih lanjut.  

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

http://www.idx.co.id/
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1. Apakah perputaran modal kerja yang meliputi perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 

2. Variabel modal kerja manakah yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini diperlukan batasan 

masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan industri 

perkebunan yang masih aktif dari tahun 2009 sampai tahun 2014. 

2. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2009 sampai 2014. 

3. Variabel modal kerja dalam penelitian ini yaitu perputaran kas, perputaran 

piutang, perputaran persediaan dan profitabilitas yang diukur dengan 

return on asset (ROA).  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh perputaran modal kerja yang terdiri dari 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

b. Mengetahui variabel modal kerja yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan.  

 

 



8 
 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur kinerja 

perusahaan dalam masalah pengelolaan modal kerja untuk menjadi 

masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan usahanya serta 

meningkatkan profitabilitas perusahaan agar mampu bertahan dan 

bersaing dengan perusahaan lainnya. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi pada perusahaan dengan mengukur modal kerja 

perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini sebagai saran pengembangan dan pengaplikasian 

ilmu yang sudah didapatkan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi pemikiran pada penelitian selanjutnya 

terutama dalam peningkatan profitabilitas perusahaan pada industri 

perkebunan. 


