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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Modal kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan 

untuk mengukur keefektifan suatu perusahaan, karena modal kerja adalah 

modal yang selalu berputar dan setiap perputaran dapat menghasilkan aliran 

pendapatan  current income. Setiap perencanaan aktiva, disamping berpotensi 

menghasilkan keuntungan juga dapat menimbulkan risiko. Alasan tersebutlah 

yang menjadikan penggunaan modal kerja harus seefektif mungkin, modal 

kerja juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya 

risiko kerugian atas investasi pada aktiva. 

Menjalankan suatu perusahaan diperlukan kas untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari. Penerimaan dan pengeluaran kas akan 

berlangsung secara terus-menerus selama masa hidup perusahaan. Selain kas, 

piutang usaha dan persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu 

berputar dalam rantai perputaran arus modal kerja. Semua elemen-elemen 

perputaran modal kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya 

laba suatu perusahaan. 

Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan 

karena dengan modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk 

beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan dalam 

menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau 

kekacauan keuangan. Adanya modal kerja yang berlebihan juga menunjukkan
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dana yang tidak produktif, sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan karena dengan adanya modal kerja yang berlebih 

menimbulkan penurunan laba. Sebaliknya jika ada ketidak cukupan modal 

maka hal tersebut menjadi sebab kegagalan perusahaan karena kemungkinan 

perusahaan mengalami ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang sudah 

jatuh tempo. 

Upaya optimalisasi kebutuhan modal kerja berguna  untuk mengetahui 

berapa kebutuhan modal kerja yang optimal bagi perusahaan. Apabila modal 

kerja secara perhitungan sama dengan modal riil maka kebutuhan modal kerja 

sudah optimal, dan apabila perhitungan modal kerja optimal tidak sama 

dengan modal riil, maka kebutuhan modal kerjanya tidak optimal atau 

terdapat modal kerja yang menganggur sehingga tidak efisien. Apabila modal 

kerja optimal secara perhitungan lebih kecil dari modal kerja riil, maka 

perusahaan perlu mengurangi kebutuhan modal kerjanya (Sutrisno,2001). 

Modal kerja dikatakan optimal apabila perusahaan mampu 

memaksimalkan penggunaan modal kerjanya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Manajemen modal kerja yang efektif sangat di perlukan untuk 

menjamin kelangsungan hidup  perusahaan dalam jangka panjang.  Efisiensi 

atas pengelolaan modal kerja dapat digunakan sebagai ukuran atas 

kemampuan perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Optimalisasi modal kerja bertujuan untuk mengetahui berapa banyak 

modal kerja yang di butuhkan, dan sangat berguna bagi perusahaan, tak 
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terkecuali perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti perusahaan 

manufaktur. Terdapat beberapa jenis perusahaan yang tergolong dalam 

perusahaan manufaktur, seperti sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka 

industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sepanjang tahun 2018, BEI 

mencatat satu sektor yang sahamnya paling bertumbuh yaitu sektor industri 

dasar dan kimia. Saham sektor industri dasar dan kimia naik hingga 21,17% 

year to date, dimana kondisi tersebut banyak diisi oleh emiten sub sektor 

semen (Kontan.co.id). 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2015-2018 

Tahun Total Perusahaan 

2015 5 

2016 6 

2017 6 

2018 6 

Sumber : https://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-dasar-dan-kimia 

/sub-sektor-semen/  

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor industri semen yang go-publik 

dilihat dari sisi jumlah perusahaan menunjukkan jumlah yang stabil dari 

tahun 2015-2018, sektor mengalami peningkatan jumlah perusahaan di tahun 

2016. Hal ini menunjukkan bahwa sektor semen masih berada pada masa 

perkembangannya. Perubahan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

disebabkan karena adanya perusahaan yang mengalami listing dan delisting, 

namun sejauh ini perusahaan yang ada pada sektor industri semen belum ada 

yang mengalami delisting, artinya perusahaan-perusahaan dalam sektor 

semen terus mengalami perkembangan. 

https://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-dasar-dan-kimia%20/sub-sektor-semen/
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Pentingnya peran bahan baku semen pada pembangunan infrastruktur 

membuat permintaan terhadap komoditas semen mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Penjualan semen pada tahun 2018 naik sebesar 8,6% 

dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 69,51 juta ton merupakan penjualan 

di pasar domestik. Menurut ketua Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso 

kenaikan penjualan semen didominasi oleh peningkatan permintaan di Jawa 

dan Sumatra, yaitu sekitar 74%  (www.beritasatu.com). 

Banyaknya kebutuhan bahan baku berupa semen menjadikan 

perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, dalam aktivitasnya perusahaan 

tentunya membutuhkan modal kerja. Perusahaan perlu melakukan 

pengelolaan modal kerja dengan baik agar tersedia modal kerja yang cukup 

dalam melaksanakan aktivitas operasi. Perusahaan juga harus menentukan 

seberapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membiayai perusahaan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yaitu tingkat 

penjualan, semakin tinggi tingkat penjualan maka kebutuhan investasi pada 

persediaan juga akan semakin besar (Sartono ,2010:386) 

Tabel 1.2 Persentase Perbandingan Modal Kerja Dan Penjualan Perusahaan 

Sektor Industri Semen yang Listing di BEI Tahun 2015-2018 

Kode 

Perusahaan 

Persentase 

perbandingan  

2015-2016 

Persentase 

perbandingan 

 2016-2017 

Persentase 

perbandingan 

 2017-2018 

Modal 

Kerja 
Penjualan 

Modal 

Kerja 
Penjualan 

Modal 

Kerja 
Penjualan 

INTP 10% -14% -11% -6% -4% 5% 

SMBR -57% 4% 34% 2% 21% 29% 

SMCB -7% 2% 20% -1% -11% 10% 

SMGR -2% -3% 33% 6% 16% 10% 

Sumber: Data olahan perusahaan sektor industri semen di BEI 
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Berdasarkan pada tabel 1.2 persentase modal kerja dan penjualan tidak 

seiring, dimana saat modal kerja mengalami kenaikan, penjulannya justru 

mengalami penurunan, tidak hanya itu pada beberapa perusahaan modal kerja 

dan penjualannya mengalami kenaikan namun persentase kenaikan yang 

dialami mempunyai selisih yang cenderung besar. Idealnya semakin besar 

modal kerja maka semakin besar pula penjualannya (Widyamukti dan B. 

Junanto, 2018). 

Tahun 2015-2016 modal kerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

dengan kode INTP  mengalami kenaikan sebesar 10% akan tetapi 

penjualannya mengalami penurunan sebesar 14%, tahun 2016-2017 modal 

kerja yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan sebesar 11% dan 

penjualannya pun mengalami penurunan sebesar 6%, sedangkan pada tahun 

2017-2018 modal kerja kembali mengalami penurunan sebesar 4% tetapi 

penjualannya naik sebesar 5%. 

Fluktuasi perbandingan modal kerja dan penjualan  dialami oleh PT 

Semen Baturaja (Persero ) Tbk kode SMBR dan PT Holcim Indonesia Tbk 

kode SMCB. Dua perusahaan tersebut mengalami penurunan modal kerja 

pada tahun 2015-2016 secara berurutan yaitu sebesar 57% dan 7%, sedangkan 

penjualannya naik sebesar 4% dan 2%.  Perbandingan penurunan modal kerja 

serta kenaikan penjualan pada kedua perusahaan tersebut tedapat selisih yang 

cukup besar, dapat dilihat pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk modal yang 

dimiliki perusahaan mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 57% 

sedangkan penjualannya naik sebesar 7% saja. 
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Modal kerja yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk 

selama tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 2%, penjualannya 

pun mengalami penurunan sebesar 3% pada tahun tersebut. Tahun 2016-2017 

modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 33%, akan tetapi penjualannya 

hanya naik sebesar 6%, sedangkan tahun 2017-2018 baik modal kerja 

maupun penjualannya mengalami kenaikan kembali masing-masing sebesar 

16% dan 10%. 

Kondisi naik turunnya modal kerja yang tidak seiring dengan penjualan 

mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengelola 

modal kerjanya agar optimal. Modal kerja yang besar mencerminkan bahwa 

kegiatan usaha suatu perusahaan meningkat yang dapat dilihat  dari 

meningkatnya penjualan (Widyamukti dan B. Junanto, 2018). Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

optimalisasi modal kerja pada suatu perusahaan sektor semen yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, sehingga peneliti memilih judul “Analisis 

Optimalisasi Modal Kerja pada Perusahaan Sektor Industri Semen yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah modal kerja perusahaan sektor industri semen 

yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 sudah 

optimal? ” 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan 

pada perusahaan sektor industri semen yang listing di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Penelitian menggunakan data neraca 

dan laporan laba rugi selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016,  

2017, dan 2018. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun uraian dari rumusan penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

“Mengetahui modal kerja optimal perusahaan sektor industri semen yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020”. 

2. Manfaat Penelitian 

 Secara umum pentingnya penelitian dinyatakan bahwa temuan-

temuan penelitian yang akan dilakukan akan dapat dimanfaatkan oleh 

semua pihak serta dalam rangka menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

semua pihak terutama: 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengevaluasi kembali efisiensi modal kerja dan 

membantu perusahaan untuk mengetahui akun-akun apasaja yang 

perlu diperbaiki. 
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b. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber 

tambahan informasi bagi investor untuk mengambil keputusan dalam 

kegiatan investasi pada perusahaan sektor semen di pasar modal agar 

nantinya mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya materi yang terkait 

dengan optimalisasi modal kerja, dan juga dapat digunakan sebagai 

acuan terkait pembahasan yang sama 


