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BAB I    

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di era sekarang, dimana dunia usaha tumbuh 

dengan pesat di Indonesia, para pengusaha Indonesia bukan lagi harus bersaing 

melainkan pengusaha dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien dalam 

menghadapi persaingan yang lebih ketat antar perusahaan terutama pada 

perusahaan yang sejenis, demi menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Suatu 

perusahaan umumnya didirikan bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal 

dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.Agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat dipertahankan dan berkembang dengan baik sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

Dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen atau pimpinan 

perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang ada di perusahaan, 

baik yang bersifat teknis, administratif maupun finansial.Pimpinan atau pihak 

manajemen perusahaan harus mengambil keputusan yang rasional dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh manajemen perusahaan 

adalah masalah pembelanjaan, karena pembelanjaan menyangkut seluruh kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh dana dan 

menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Untuk setiap efektifitas 

yang dilakukan tersebut tentunya memerlukan pembiayaan yang dikeluarkan dari 

sumber permodalan, baik berupa modal kerja maupun modal investasi. 
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Modal Kerja sangat penting di dalam perusahaan terutama dalam kegiatan 

operasionalnya.Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

berbeda-beda, salah satunya tergantung pada jenis perusahaan dan kegiatan usaha 

perusahaan yang dijalankannya. Kebijakan perusahaan dalam mengelola jumlah 

modal kerja secara tepat akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

sedangkan akibat pengelolaan modal kerja yang kurang tepat akan mengakibatkan 

kerugiaan. Setiap perusahaan yang berorientasi pada laba selalu mempunyai 

tujuan akhir yaitu pencapaian laba yang sebesar-besarnya, pengeluaran seminimal 

mungkin dan dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

Modal kerja dibutuhkan untuk menjalankan usaha, dan makin besar 

penahanan modal kerja makin kecil risiko kekurangan dana, dengan demikian 

menurunkan risiko operasi perusahaan. Semakin besar proporsi aktiva lancar, 

semakin kecil risiko running out of cash. Ketidakakuratan mengelola komponen 

modal kerja akan mengakibatkan kesulitan dalam kelanjutan operasi perusahaan 

dan konsekuensinya adalah nilai pasar perusahaan akan jatuh. Seluruh komponen 

dari modal kerja yaitu kas, surat berharga, piutang dan persediaan memiliki peran 

penting dalam kinerja perusahaan. 

Penelitian-penelitian yang mencoba menghubungkan antara pengelolaan 

modal kerja dengan kinerja menunjukkan hasil bahwa manajemen modal kerja 

mempengaruhi kinerja perusahaan.Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi perusahaan atau badan 

usaha. Dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, akan dapat dideteksi 

bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan modal kerja yang 
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dimilikinya sehingga perusahaan dapat menjalankan operasi usahanya dengan 

sebaik-baiknya. 

Optimalisasi modal kerja dapat mengetahui besar kecilnya kebutuhan 

modal kerja perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan 

modal kerja optimal yang di butuhkan oleh perusahaan. Tersedianya modal kerja 

yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada type atau sifat dari 

aktiva lancar yang dimiliki seperti: kas, effek,  piutang, dan persediaan. Tetapi 

modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai 

pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan 

modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. 

Fenomena pertumbuhan ekonomi negara yang terus bergerak naik serta 

dukungan pemerintah terhadap iklim investasi memberikan beberapa harapan 

terhadap perkembangan sektor rill dan sektor keuangan. Salah satu sektor yang 

cukup baik untuk dicermati adalah sektor semen yang  juga mendapat dukungan 

dari pemerintah berupa program kerja pemerintah terhadap pembangunan 

infrastruktur negara. 

Perkembangan industri semen di Indonesia terhitung baik sejak tahun 

2012. Industri semen telah mengalami beberapa perubahan dengan dilakukannya 

pembangunan atau perluasan dari perusahaan sebagai upaya dalam meningkatkan 

kemampuan pasok semen terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar semen di 

dalam negeri yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 

2017 mendatang. 
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Persaingan antar perusahaan semen semakin ketat. Semakin banyaknya 

persaingan antar perusahaan akan menuntut setiap perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya agar tetap eksis dalam menghadapi 

persaingan pasar. Suatu perusahaan agar tetap eksis harus mempunyai strategi 

untuk memenangkan persaingan pasar. 

Produsen semenpun terus berekspansi untuk mengantisipasi permintaan 

domestik yang terus meningkat, dipacu oleh sektor infrastruktur dan 

properti.Hampir semua perusahaan semen, baik BUMN maupun swasta, 

menambah kapasitas produksi dalam beberapa tahun terakhir guna mengejar 

kekurangan pasokan semen di pasar domestik. Asosiasi Industri Semen (ASI) 

memproyeksikan konsumsi semen domestik mencapai 54 juta ton pada tahun 

2012, tumbuh minimal 12% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 48 juta ton. 

Pada bulan Oktober tahun 2012, konsumsi semen dalam negeri tumbuh 

melampaui proyeksi yakni 14,5% menjadi 44,6 juta ton, dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu 38,9 juta ton. Adapun, total kapasitas produksi 

sembilan produsen semen nasional saat ini mencapai 60 juta ton per tahun. 

(www.kemenperin.go.id). 

Tabel 1.1 Data Aktiva Lancar Dan Hutang Lancar 

Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar 

2012 14.579.400.000 2.418.762.000 

2013 16.846.248.000 2.740.089.000 

2014 16.086.773.000 3.260.559.000 

2015 13.133.854.000 2.687.743.000 

2016 14.424.622.000 3.187.742.000 

http://www.kemenperin.go.id/
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Sumber:  Laporan Keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Berdasarkan tabel 1.1 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbktotal aktiva 

lancar mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 15,54%. 

Dari tahun 2013 ke tahun 2014 menurun sebanyak 16,85%. Tahun 2014 ke tahun 

2015 menurun kembali sebanyak 16,09%. Dan tahun 2015 ke tahun 2016 kembali 

meningkat sebesar 9,82%. Hal itu terjadi dikarenakan ketidak stabilan jumlah 

persediaan yang dibutuhkan. 

Total hutang lancar meningkat pada tahun 2012 ke tahun sebesar 13,28%, 

tahun 2013 ke tahun 2014 total hutang lancar meningkat kembali sebesar 18,99%. 

Dari tahun 2014 ke tahun 2015 total hutang lancar menurun sebanyak 0,21%. Dan 

tahun 2015 ke tahun 2016 total hutang lancar meningkat kembali sebesar 18,60%. 

hal ini dikarenakan pada tahun 2016PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbkmemiliki peningkatan pesanan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Ketidakstabilan dari tahun ke tahun ini akan berpengaruh padapenjualan 

yang dilakukan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Apabila penjualan 

meningkat maka perputaran piutang dan persediaan juga meningkat, dan hal ini 

dapat diketahui dengan cara menghitung modal kerja PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui pentingnya modal kerja optimal 

bagi kelancaran kegiatan operasional setiap perusahaan termasuk PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul 

“Optimalisasi Modal Kerja pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk” tahun 

2012-2016. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disusun maka peneliti 

menarik permasalahan yang timbul, yaitu “Apakah modal kerja pada PT. 

Indocement Tunggal Prakarsapada tahun 2012– 2016 sudah optimal?” 

C. Batasan Penelitian

Dari rumusan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penting dilakukan

batasan penelitian agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian yaitu laporan keuangan pada industri semen tahun 2012 - 2016. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui modal kerjaoptimal PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa tahun 2012 – 2016. 

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Investor

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan sebelum 

menanamkan modal kepada pada industri semen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Membantu peneliti selanjutnya untuk mengetahui lebih 

detailnya tentang evaluasi modal kerja suatu perusahaan sebagai acuan 

didalam menghasilkan laba. 


