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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap kegiatan perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa tidak akan pernah terlepas dari masalah modal kerja. Menurut 

Sutrisno (2003 : 43) modal kerja merupakan aspek yang paling penting bagi 

setiap perusahaan karena modal kerja merupakan faktor penentu berjalannya 

kegiatan operasional jangka pendek dalam perusahaan. Kegiatan operasional 

tersebut berpengaruh pada pendapatan yang di peroleh perusahaan. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan nilai tambah atau keuntungan yang 

terus-menerus adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan modal kerjanya 

secara efektif dan efisien (Clairene : 2013).  

Syaiful (2015) efisiensi modal kerja merupakan indikator dari 

manajemen modal kerja yang baik dan dapat dilihat dari working capital 

turnover. Semakin cepat periode working capital turnover menjukkan bahwa 

manajemen modal kerja perusahaan berjalan secara efisien yang berdampak 

positif pada profitabilitas perusahaan. Sutrisno (2003) ketidakefektifan 

penggunaan modal kerja bisa menyebabkan penurunan performa perusahaan.  

Penggunaan modal kerja secara efektif dan efisien dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan karena modal yang dimiliki oleh perusahaan 

digunakan terus-menerus untuk menjalankan kegiatan operasional melalui 

penjualan. Apabila penjualan meningkat, maka pendapatan atau profitabilitas 

perusahaan  akan mengalami peningkatan sehingga akan memudahkan 

perusahaan dalam mengembalikan hutang-hutangnya baik hutang jangka 
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pendek maupun hutang jangka panjangnya yang menunjukkan bahwa 

perusahaan telah efektif dan efisien dalam menggunakan modalnya (Retno 

dan novita : 2013).  

Selain perputaran modal kerja, pengukuran profitabilitas perusahaan 

juga dipengaruhi oleh tingkat leverage keuangan. Menurut Sartono (2010) 

dalam penelitian Agus dan Zainul (2016) leverage keuangan terjadi pada saat 

perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap yang harus 

ditutup dari hasil operasinya. Leverage keuangan akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jika 

perusahaan menggunakan utang sebagai sumber dananya hal tersebut dapat 

meningkatkan resiko keuangan karena apabila perusahaan tidak dapat 

mengelola dana yang diperoleh dari hutang secara baik maka akan berdampak 

terhadap menurunnya profitabilitas perusahaan.  

Menurut Harahap (2011) dalam penelitian Agus dan Zainul (2016) 

profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba melalui penjualan, kas, modal dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan ROA (return on asset) sebagai alat ukur profitabilitas. 

Menurut Mamduh dan Abdul (2009) “ROA mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba”. Semakin besar ROA, berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemilik perusahaan. ROA 

tidak hanya menjadi indikator bagi pemilik perusahaan untuk mengevaluasi 

sejauh mana manajemen yang ada telah bekerja dalam mengoptimalisasikan 
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fungsi dan tugasnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan juga 

kesejahteraan para pemilik perusahaan, akan tetapi juga mampu menjadi 

sumber informasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Ririind : 2013). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi ROA maka investor akan semakin tertarik untuk melakukan 

investasi, dan begitu pula sebaliknya. 

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain 

perusahaan manufaktur logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan kemasan, 

makanan dan minuman, farmasi, pulp dan kertas, tekstil dan garment. 

Perusahaan manufaktur memiliki peran yang penting bagi perekonomian 

indonesia, hal ini dapat terlihat dari kontribusi perusahaan manufaktur 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015, yaitu sebesar 18,18 % 

(www.kemenperin.go.id). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh perputaran modal kerja dan 

leverage keuangan terhadap peningkatan profitabilitas. Adapun judul yang 

dipilih adalah: “PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN 

LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur tahun 2015 yang 

terdaftar di BEI)” 

 

 

http://www.kemenperin.go.id/
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan leverage keuangan terhadap 

profitabilitas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja dan Leverage keuangan 

terhadap profitabilitas 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi pelaku bisnis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi 

tentang pengaruh perputaran modal kerja dan leverage keuangan terhadap 

profitabilitas 

2. Bagi akademik dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh 

perputaran modal kerja dan leverage keuangan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

 


