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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan, kondisi dan 

kinerja keuangan tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan 

perusahaan. Modal kerja selalu dibutuhkan suatu perusahaan untuk biaya 

operasionalnya, membelanjai operasinya sehari–hari, misalkan untuk 

memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, 

membayar gaji pegawai, membiayai kebutuhan perusahaan, kebutuhan 

transportasi dan lain sebagainya, dimana uang atau dana yang telah 

dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan 

dengan waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Uang yang 

masuk berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi 

untuk membiayai operasi selanjutnya. Dengan demikian dana tersebut akan 

terus –menerus berputar setiap periodenya selama  perusahaan hidup. 

Perusahaan dituntut untuk memperebutkan setiap kesempatan yang ada 

dengan mempertimbangkan kemampuan memperoleh laba untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya. Pemilik perusahaan tidak seorangpun yang mau 

menghendaki atau ingin melihat perusahaannya tidak mengalami 

perkembangan. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan suatu kebijakan 

pengelolaan perusahaan yang baik agar dapat meningkatkan efisiensi 
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kerjanya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yaitu mencapai 

laba perusahaan yang optimal. 

Pengelolaan modal kerja yang baik merupakan tanggung jawab setiap 

pimpinan perusahaan, sehingga dalam setiap penggunaan modal kerja 

perusahaan dapat tercapai keseimbangan antara penyediaan dengan 

penggunaan modal kerja tersebut. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja 

tergantung pada periode perputaran modal kerja dan pengeluaran kas rata-

rata setiap harinya. Apabila jumlah pengeluaran setiap harinya tetap, periode 

perputarannya semakin lama, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan 

semakin besar, sedangkan apabila periode perputaran tetap, jumlah 

pengeluaran kas setiap harinya semakin besar, maka kebutuhan modal kerja 

juga semakin besar. Perusahaan bisa menyediakan modal kerja sebesar 

jumlah pengeluaran setiap harinya dikalikan dengan periode perputarannya, 

sehingga tidak ada dana menganggur dan penggunaan dana bisa lebih 

efisien. Bambang Riyanto (2008:64). 

David Yanto (2015) berpendapat jika perusahaan tetap memutuskan 

menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan tingkat 

likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk memperoleh laba yang 

besar akan menurun yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya 

profitabilitas, sebaliknya jika perusahaan ingin memaksimalkan 

profitabilitas, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat likuiditas 

perusahaan. Makin tinggi likuiditas, maka makin baiklah posisi perusahaan 

di mata kreditur, sebab terdapat kemungkinan yang lebih besar perusahaan 
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akan dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Dilain pihak 

ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas yang tinggi tidak selalu 

menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-dana yang 

menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam 

proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan, sehingga untuk 

mengetahui tingkat likuiditas serta seberapa besar modal kerja yang 

dialokasikan perusahaan untuk operasi perusahaan, dapat digunakan rasio 

lancar atau yang lebih dikenal dengan current ratio. 

Pembiayaan dengan utang atau leverage keuangan menurut Brigham 

dan Houston (2001: 84) memiliki tiga implikasi penting, yaitu: Pertama, 

memperoleh dana melalui utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. Kedua, kreditur melihat ekuitas atau dana yang disetor pemilik 

untuk memberikan marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya 

memberikan sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan 

sebagian besar ada pada kreditur. Ketiga, Jika perusahaan memperoleh 

pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan dana 

pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal 

pemilik akan lebih besar, sementara itu Sawir (2001: 11) menyebutkan 

bahwa  leverage dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pengembalian 

pemegang saham, tetapi dengan risiko akan meningkatkan kerugian pada 

masa-masa suram. Jika perusahaan menggunakan lebih banyak hutang 

dibanding modal sendiri maka tingkat leverage akan menurun karena beban 
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bunga yang harus di tanggung juga meningkat. Hal ini akan berdampak 

terhadap menurunnya profitabilitas. Pada dasarnya, jika perusahaan 

meningkatkan jumlah utang sebagai sumber dananya hal tersebut dapat 

meningkatkan risiko keuangan. Jika perusahaan tidak dapat mengelola dana 

yang diperoleh dari utang secara produktif, hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh negatif dan berdampak terhadap menurunnya profitabilitas 

perusahaan, sebaliknya jika utang tersebut dapat dikelola dengan baik dan 

digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang positif dan berdampak terhadap peningkatan 

profitabilitas perusahaan. Perusahaan dalam hal ini diharapkan mampu 

mengetahui kapasitasnya untuk mengambil seberapa besar utang yangakan 

digunakan sebagai dana untuk menjaga stabilitas perputaran roda 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya research 

gap dari beberapa variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas. 

Variabel independen tersebut adalah: David Yanto Danied Mahule (2015) 

menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Virghina Ristanti (2015) 

menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap profitabilitas.   

 Agus Wibowo (2012) dan David Yanto (2015) menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil yang berbeda diperoleh Anggita Langgeng Wijaya (2012) 
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menunjukkan bahwa Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Winarno (2011),  menunjukkan bahwa leverage berdampak negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Ika Permatasari 

(2012) menunjukkan bahwa leverage (DER) berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Juanidi (2016) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Misbah Nuryayi (2015) yang 

menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh postif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini memperluas dengan menguji efisiensi modal kerja, likuiditas, 

leverage dan biaya operasional pada perusahaan semen periode tahun 2014-

2016 dengan alasan bahwa perkembangan perusahaan semen di Indonesia 

sangat pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan. Hal ini dikarenakan semen merupakan kebutuhan pokok 

dalam sarana dan prasarana dari mulai pembangunan jalan raya, jembatan, 

perumahan hingga gedung-gedung. Banyaknya bencana alam yang terjadi di 

Indonesia saat ini, membuat ribuan rumah rusak dan hancur yang 

menyebabkan kebutuhan akan semen dalam pembangunan semakin 

meningkat. Hal ini menyebabkan perkembangan industri semen semakin 

menarik untuk dicermati. 
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Dari uraian di atas penelitian ini akan membahas dan menganalisis 

tentang “ANALISIS PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA, 

LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN BIAYA OPERASIONAL 

TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA 

PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-

2016)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Efisiensi 

Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan Biaya Operasional. 

2. Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas. 

3. Obyek penelitian dilakukan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Periode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah periode 

triwulan yaitu mulai periode 2014 sampai periode 2016. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan reserach gap yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

adanya perbedaan hasil penelitian variabel efisiensi modal kerja, likuiditas, 

leverage, dan biaya operasional yang berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada penelitian sebelumnya. Laporan keuangan pada sub sektor semen 
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tahun 2014-2016 terdapat fenomena gap yaitu aktiva lancar PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk. mengalami penurunan aktiva lancar pada triwulan 2 

tahun 2015 sebesar Rp..149.498.000.000 disebabkan oleh kas perusahaan 

berkurang untuk investasi, hal ini berdampak terhadap modal kerja bersih 

yang mengalami penurunan fenomenal sebesar Rp. 4.400.314.000.000 dan 

total aset mengalami penurunan sebesar Rp. 3.573.143.000.000, tetapi nilai 

Working Capital Turnover pada PT Indocement tahun 2015 triwulan 2 

mengalami peningkatan sebesar 67,75% dan nilai Return On Assets juga 

mengalami peningkatan sebesar 5,15%. Hutang lancar PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk mengalami kenaikan dan penurunan drastis. 

Kenaikan hutang lancar tersebut terdapat pada tahun 2014 triwulan 2 

sebesar Rp. 3.493.211.000.000, sedangkan penurunan hutang lancar tersebut 

terdapat pada tahun 2014 triwulan 3 sebesar Rp. 3.527.250.000.000 yang 

berpengaruh terhadap total hutang tahun 2014 triwulan 2 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 3.484.109.000.000 dan pada triwulan 3 tahun 2014 

mengalami penurunan yang tajam sebesar Rp. 3.519.139.000.000 

menyebabkan nilai Current Ratio tahun 2014 triwulan 2 mengalami 

penurunan sebesar 426,60% dan pada triwulan 3 mengalami kenaikan 

sebesar 332,35%, sedangkan nilai Debt to Equity Ratio tahun 2014 triwulan 

2 naik sebesar 16,89% dan triwulan 3 turun sebesar 16,60%. 
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Pertanyaan penelitian berdasarkan reserach gap dan adanya fenomena 

gap, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Efisiensi Modal Kerja berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2016? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Semen di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2016? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Semen di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2016? 

4. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2016? 

5. Apakah Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan Biaya Operasional 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Semen di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014 – 2016 secara berganda? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:  

1. Menguji pengaruh Efisiensi Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menguji pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Semen di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menguji pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Semen di Bursa Efek Indonesia. 

4. Menguji pengaruh Biaya Operasional terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia. 
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5. Menguji pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan 

Biaya Operasional terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Semen di 

Bursa Efek Indonesia secara berganda. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan diadakannya penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Bagi Calon Investor. Hasil analisis pengaruh efisiensi modal kerja, 

likuiditas, leverage dan biaya operasional terhadap profitabilitas dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

konsep mengenai pengelolaan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas, leverage dan biaya operasional 

terhadap profitabilitas dan juga dapat dijadikan acuan yang nantinya dapat 

diteliti oleh peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 


