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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama perusahaan menurut 

Brigham dan Houston (2009) adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi para 

pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan (stakeholder). Salah satu 

cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan tersebut. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2010:122). Kemampuan memperoleh laba bisa diukur dari modal 

sendiri maupun dari seluruh dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan 

(Wiagustini, 2010:76). Perusahaan menginginkan laba perusahaannya meningkat 

yang berarti perusahaan bisa meningkatkan profitabilitas dengan asumsi total 

asset perusahaan tidak meningkat (Utami, 2016). 

Dalam mencapai tujuan agar perusahaan bertambah besar, maka perusahaan 

harus berkembang untuk dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan pasar yang 

berubah-ubah. Dengan bertambah besarnya perusahaan, perusahaan dituntut 

semakin lihai pula dalam mengelola dana yang tersedia untuk menjalankan 

akitivitas operasional perusahaan. Dana yang diinvestasikan untuk menjalankan 

aktivitas operasional sehari-hari ini lah yang dinamakan modal kerja (Wijaya, 

2012). Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi 

manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Tujuan
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 manajemen modal kerja adalah mengelola asset lancar dan hutang lancar 

sehingga diperoleh modal kerja netto yang layak dan menjamin tingkat 

profitabilitas perusahaan (Sawir, 2005:133).   

Perusahaan juga terkadang dihadapkan dengan masalah penentuan 

pendanaan modal kerja. Pemenuhan dana suatu perusahaan dapat melalui sumber 

eksternal atau dengan menerbitkan surat obligasi yang dapat di tawarkan pada 

masyarakat. Menurut (Sawir, 2008) pendanaan melalui utang atau leverage dapat 

dimanfaatkan dalam meningkatkan hasil dari pengembalian pemegang saham. 

Semakin tinggi tingkat penggunaan hutang maka dapat akan menyebabkan 

penurunan tingkat profitabilitas karena beban bunga yang harus ditanggung 

semakin besar. 

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang kas 

yang dimiliki perusahaan, atau dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya untuk membayar gaji pegawai, 

membeli bahan baku/barang, membayar ongkos angkutan, membayar hutang dan 

sebagainya (Sawir, 2008). Kesalahan dalam mengelola modal kerja 

mengakibatkan kegiatan usaha dapat terhambat atau terhenti sama sekali. 

Alasan utama mengapa modal kerja penting dibahas dalam usaha 

meningkatkan profitabilitas perusahaan yaitu pertama, modal kerja merupakan 

bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan, yang sejalan dengan tujuan 

jangka pendek perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas. Kedua, 

berdasarkan fungsi kerja, modal kerja bersifat fleksibel, relatif bervariasi, dan 

berputar cepat (Syamsuddin, 2007). Bersifat fleksibel karena modal kerja mudah 
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untuk ditambahkan atau dikurangkan jumlahnya. Bersifat variatif karena modal 

kerja berasal dari sumber yang beragam. Bersifat berputar cepat karena perputaran 

modal kerja umumnya kurang dari satu tahun. Ketiga, modal kerja merupakan 

bidang aktivitas yang berkesinambungan sekaligus menjadi pendukung utama 

operasional perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan selalu menjadi perhatian utama bagi para pemilik 

perusahaan, manajemen perusahaan, investor atau calon kreditur. Menurut 

Riyanto (2011) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Brigham 

dan Daves (2010) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Husnan dan 

Pudjiastuti (2012) menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan salah satunya 

dapat diukur dari profitabilitasnya sehingga dalam penelitian ini digunakan 

profitabilitas yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Investor atau 

calon investor akan tertarik dengan ukuran profitabilitas karena merupakan bagian 

dari total keuntungan yang dialokasikan kepada pemegang saham (Husnan dan 

pudjiastuti, 2012). Perusahaan besar yang sudah mapan dan mempunyai catatan 

profitabilitas yang baik dan laba yang stabil, akan mempunyai peluang yang lebih 

besar untuk masuk ke pasar modal dan dalam bentuk-bentuk pembiayaan 

eksternal lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil yang baru. Pengukuran 

profitabilitas terdiri dari Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 
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Return On Equity (ROE), Return on Investment (ROI) dan Earning Power (EP) 

(Sawir, 2008). 

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian tentang pengaruh manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan Manufaktur yaitu, karena 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 

berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal 

secara keselurahan. Perusahaan manufaktur juga memiliki  jumlah perusahaan 

terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Disamping itu alasan peneeliti melakukan 

penelitian ini karena dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu 

diarahkan pada pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan 

kekayaan bagi para pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan. 

Diamana kemampuan memperoleh laba bisa diukur dari modal sendiri maupun 

dari seluruh dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. 

Disamping itu modal kerja merupakan biaya yang sangat dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan, karena tanpa adanya modal kerja maka perusahaan tidak akan 

memperolah profitabilitas. Modal kerja sangat penting dikelola untuk 

menghindari perusahaan dari risiko kebangkrutan. Manajemen perusahaan yang 

mampu mengelola kebijakan modal kerja akan memperlihatkan tingkat 

profitabilitas yang stabil sehingga diharapkan semakin banyak perusahaan yang 

mampu masuk ke pasar modal. 

Penelitian tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas telah banyak 

dilakukan antara lain: Pratiwi (2012) meneliti tentang pengaruh perputaran Modal 

Kerja Terhadap Return On Asset pada Toko Global Computer. Hasil penelitiannya 
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menunjukan bahwa kondisi perputaran modal kerja yang terdiri dari perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Falope dan Ajilore (2009) menemukan bahwa working capital turnover ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap 8 profitabilitas perusahaan di Nigeria. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Yuliati (2013) dan Pratiwi (2012). Adapun yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat perbedaan penggunaan 

variabel, periode penelitian, dan pemilihan perusahaan. Dimana dalam penelitian  

Yuliati (2013) Variabel Independen yang digunakan adalah struktur aktiva, 

perputaran modal kerja, likuiditas, dan pendanaan modal kerja dengan periode 

yang digunakan yaitu tahun 2008-2011. Sedangkan yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian Pratiwi (2012) adalah pemilihan perusahaannya. Dimana 

pada penelitian Pratiwi (2012) menggunakan Toko Global Computer. Sedangkan 

peneliti menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul: “Pengaruh Manajemen Modal kerja 

Terhadap Profitabiltas Perusahaan Manufaktur  yang Terdaftar di BEI” . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah “ Apakah manajemen modal kerja berpengaruh terhadap 

profitablitas pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”? 
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C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

maka, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan membuktikan 

pengaruh manajemen modal kerja serta perputaran kas, piutang dan 

persediaan terhadap profitabilitas. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi instansi terkait 

Agar instansi yang penulis jadikan lokasi penelitian dapat 

mengetahui seberapa besar pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

b. Bagi para pembaca 

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya 

khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi 

khususnya tentang pengaruh manajemen modal kerja terhadap 

profitabilitas pada perusahaan. 


