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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dapat memaksimalkan labanya apabila manajer keuangan 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Perusahaan dapat mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 

terhadap profitabilitas, perusahaan dapat menentukan langkah untuk mengatasi 

masalah-masalah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul. Semua faktor 

yang terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. 

Setiap aktivitas perusahaan akan selalu memerlukan dana dan biaya 

baik untuk mendanai operasional perusahaan maupun untuk membiayai 

investasi jangka panjang perusahaan. Dana yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan disebut modal kerja. Modal kerja merupakan seluruh 

aset jangka pendek, atau aset lancar yang terdiri dari kas, efek yang dapat 

diperjual belikan, persediaan, dan piutang usaha, (Brigham dan Houston 

2011:258). 

Secara umum, keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan 

aktivitasnya seringkali didasarkan pada tingkat laba yang diperoleh. Laba 

yang besar belum tentu menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut telah 

bekerja secara efisien. Tingkat efisiensi baru diketahui dengan cara 

membandingkan laba yang didapat dengan kekayaan atau modal yang 
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menghasilkan laba tersebut (profitabilitas). Untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan, peneliti menggunakan Return on Assets. Karena 

mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan, (Syamsudin, 2009 : 63). 

Manajemen modal kerja berkaitan dengan investasi pada aktiva lancar 

dan hutang lancar, terutama mengenai bagaimana menggunakan dan 

komposisi keduanya akan mempengaruhi risiko. Manajemen modal kerja 

yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan perusahaan 

dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk 

meningkatkan volume penjualan dan volume produksinya, maka 

kemungkinan perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh 

keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak 

dapat membayar kewajiban jangka pendek pada waktunya dan akan 

menghadapi masalah likuiditas. 

Profitabilitas mengukur fokus pada laba perusahaan, tentu saja 

perusahaan besar diharapkan menghasilkan lebih banyak laba daripada 

perusahaan kecil, jadi untuk memfasilitasi perbandingan lintas perusahaan, total 

laba diekspresikan dalam basis per-dolar. Misalnya pemegang saham ingin tahu 

berapa banyak laba yang telah dihasilkan untuk setiap dolar yang telah mereka 

investasikan dalam perusahaan. Demikian pula, margin laba memberitahu kita 

laba yang dihasilkan oleh setiap dolar penjualan. Analisis keuangan menerapkan 

beberapa ukuran profitabilitas, (Brealey, dkk 2008: 80). 
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Modal kerja merupakan aspek yang paling penting bagi tiap perusahaan 

karena modal kerja merupakan faktor penentu berjalannya kegiatan operasional 

dalam jangka pendek dalam perusahaan. Kegiatan operasional tersebut 

berpengaruh pada pendapatan yang di peroleh perusahaan. Perusahaan yang 

mampu menghasilkan nilai tambah atau keuntungan yang sustainable 

(berkelanjutan) adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan modal kerjanya 

secara efektif dan efisien. Kesalahan atau tidak efektifnya pengelolaan  modal kerja 

bisa menyebabkan menurunnya performa operasional perusahaan. 

Elemen modal kerja yang akan di bahas pada penelitian ini adalah kas, 

piutang, dan persediaan. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang 

paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

oleh perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk 

tidak dapat memenuhi kewajiban finacialnya, namun bukan berarti 

perusahaan harus mempertahankan jumlah persediaan kas yang sangat besar, 

karena semakin besar kas akan mengakibatkan banyak uang yang 

menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitas. 

Piutang sebagai bagian dari komponen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar. Periode perputaran piutang dipengaruhi oleh panjang 

pendeknya ketentuan waktu yang diisyaratkan dalam syarat pembayaranya. 

Semakin lama syarat pembayaran kredit, berarti semakin lama terikatnya modal 

kerja tersebut dalam piutang dan menandakan semakin kecil tingkat perputaran 

piutang dalam satu periode, (Riyanto 2001:94). 



4 
 

Usaha yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

profitabilitas adalah meningkatkan penjualan persediaan sehingga perputaran 

persediaan barang juga meningkat. Perputaran persediaan merupakan berapa 

kali persediaan akan berputar dan kembali lagi. Perputaran prsediaan 

merupakan aktivitas perusahaan yang jelas diperlukan dan diperhitungkan, 

karena dapat mengetahui efisiensi biaya yang berguna untuk memperoleh 

laba besar. Perusahaan dikatakan memiliki posisi yang kuat apabila 

perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya. 

Melalui rasio perputaran modal kerja dapat diketahui apabila semakin 

tinggi perputaran modal kerja maka semakin efektif penggunaan modal kerja 

perusahaan, sebaliknya semakin rendah perputaran modal kerja semakin tidak 

efektif penggunaan modal kerja perusahaan sehingga menyebabkan 

terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan 

menghambat kemampuan perusahaan dalam perolehan keuntungannya. 

Sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaaan menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang 

dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan, 

(Sudana, 2011:22). 

Perusahaan manufaktur dipilih karena memiliki potensi dalam 

mengembangkan produknya lebih cepat dengan melakukan inovasi-inovasi 

yang cenderung mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan 

perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur juga merupakan jenis usaha yang 

berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar                         
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dalam melakukan proses produksi tidak terputus yang dimulai dari pembelian 

bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk jadi yang siap 

untuk dijual di pasaran.  

Saham perusahaan manufaktur lebih banyak diminati para investor 

daripada perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur tidak terikat pada 

peraturan pemerintah, serta memiliki peranan penting dalam pembangunan 

sebagai salah satu aset nya. Perusahaan manufaktur dituntut untuk semakin 

efektif dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya dalam 

menghadapi era persaingan bebas, untuk memudahkan para pengguna 

laporan keuangan yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. 

Perekonomian nasional yang sedang mengalami gejolak belum 

mempengaruhi kinerja industri kosmetik nasional. Tingginya permintaan dari 

dalam dan luar negeri menjadi salah satu alasan industri kosmetik tetap 

tumbuh. Bahkan, pemerintah mengklaim kalau pertumbuhan industri 

kosmetik nasional sampai akhir tahun ini mencapai 15%. Direktur Jenderal 

Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Benny 

Wachjudi menuturkan omzet industri kosmetik diprediksi naik mencapai Rp 

11,2 triliun atau tumbuh 15% dari 2012 yang sebesar Rp 9,7 triliun. Dengan 

nilai ekspor melonjak tajam dari Rp 3 triliun menjadi Rp 9 triliun. 

Setiap tahun pasar kosmetik dan toiletris di tanah air selalu saja 

dibanjiri produk impor, baik yang ilegal maupun legal. Problem industri 

kosmetik berasal dari ke-tentuan peredaran produk impor yang tidak 

memerlukan izin Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). Hal ini dinilai 
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sangat membahayakan konsumen Indonesia. Persatuan Perusahaan 

Kosmetika Indonesia (Perkosmi) melaporkan angka impor bahan baku di 

industri kosmetik nasional saat ini mencapai 70% dari total kebutuhan 

(www.kemenperin.go.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. Kenyataan pada lampiran 1 menunjukkan bahwa saat terjadi 

peningkatan modal kerja tidak didukung dengan peningkatan profitabilitas 

ataupun sebaliknya. 

Tabel 1.1 

Data Perputaran Modal Kerja Pada Sektor Kosmetik dan Peralatan 

Rumah tangga 
No  Kode emiten Tahun  Aktiva Lancar Laba Bersih 

1. ADES 2013-2014 
196.755 

239.021 

55.656 

31.072 

2. MBTO 2014-2015 
441.621 

467.304 

2.925 

-14.056 

3. MRAT 2014-2015 
376.694 

380.988 

7.054 

1.046 

4. TCID 2012-2013 
768.615 

726.505 

150.373 

160.148 

Sumber : Lampiran 1 

Fenomena dalam penelitian ini ditunjukkan dengan hasil data yang 

telah diolah yang menunjukkan bahwa keuangan perusahaan mengalami 

fluktuasi pada tahun 2013 sampai 2015. Terlihat  pada kode perusahaan 

ADES di tahun 2013-2014. MBTO dan TCID mengalami kenaikan aktiva 

http://www.kemenperin.go.id/
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lancar dan penurunan laba bersih di tahun 2015. Perusahaan MRAT 

mengalami aktiva lancar turun sedangkan laba bersih naik di tahun 2013, 

sedangkan untuk perusahaan UNVR mrngalami kondisi keuangan yang 

baik.  

Diana (2016) meneliti tentang pengaruh perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

semen di BEI, hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan 

perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedang perputaran 

piutang dan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Horiya (2015) meneliti tentang pengaruh perputaran modal kerja, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI,  hasil analisis menunjukkan bahwa 

uji t didapatkan yaitu perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan 

tehadap profitabilitas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan tehadap profitabilitas. 

Verawati (2015) meneliti tentang pengaruh perputaran modal kerja, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas  perusahaan 

tekstil, hasil uji t diketahui bahwa perputaran modal kerja secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai signifikansi lebih besar, 

sedangkan peputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas karena nilai signifikansi lebih kecil. Berdasarkan hasil uji t 

juga dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas adalah perputaran piutang. 
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Berdasarkan deskripsi yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih jauh tentang perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur dengan judul “Pengaruh Perputaran Elemen Modal Kerja 

Terhadap ROA Pada Sektor Kosmetik Dan Peralatan Rumah Tangga Yang 

Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2016”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah perputaran elemen modal kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap ROA pada perusahaan? 

2. Variabel elemen modal kerja manakah yang paling berpengaruh terhadap 

ROA? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti lebih mengarahkan pembahasan agar tidak bias, dalam 

pembahasan diperlukan pembatasan penelitian yang sesuai dengan ruang 

lingkup pembahasan. Penelitian ini membatasi hanya pada variabel dependen 

ROA, dan variabel independen yang diukur dengan perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan dengan laporan keuangan 

tahun 2011-2016.  

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh elemen modal kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap ROA. 

b. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap ROA. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak yang terkait, yaitu: 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai 

bahan pertimbangan atau sumbangan pemikiran dalam pengambilan 

kebijaksanaannya guna kemajuan perusahaan. 

b. Bagi Investor Dan Calon Investor  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan 

investasi pada perusahaan sektor kosmetik dan peralatan rumah 

tangga yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai sarana pengembangan dan 

pengaplikasian ilmu yang sudah diterapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran pada peneliti selanjutnya, dan diharapkan 

dapat menjadi referensi dan landasan bagi peneliti selanjutnya. 

 


