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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap perusahaan dalam menjalankan operasinya selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang  telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang profit oriented 

maka tujuan pokok perusahaan adalah memperoleh keuntungan maksimal yang 

dilanjutkan dengan pengembangan usaha. Keuntungan ini sangat penting bagi 

perusahaan, karena dapat mencerminkan keberhasilan dan menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan. Selain untuk mendapatkan laba sesuai yang diharapkan agar 

keberlangsungan bisnisnya tetap terjaga, perusahaan juga harus memperhatikan 

pemanfaatan asset agar dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dan efisien. 

Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan selalu memerlukan dana, baik 

dana yang berasal dari pinjaman maupun dari modal sendiri. Kasmir (2010:210) 

menyatakan bahwa dana tersebut biasanya. digunakan untuk dua hal. Pertama 

digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk membeli 

atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan 

secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan 

aktiva tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu 

modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan 

baku, membayar gaji dan upah, serta biaya operasional lainnya. 

Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan sehari-hari (Kasmir,2010:210). Ketersediaan dana berupa 

modal kerja yang dibutuhkan setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis 

usahanya, demikian pula pengelolaan terhadap modal kerja tersebut. Pengelolaan 

modal kerja dapat dikatakan efektif jika perusahaan mampu menyeimbangkan 

antara sumber dan juga penggunaan modal kerja. Dalam praktiknya terdapat nilai 

penting modal kerja dikarenakan (Kasmir,2010:212): 

1. Jumlah kas yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai pembayaran 

perusahaan terutama yang sudah jatuh tempo atau pembelian kebutuhan 

lainnya seperti bahan baku. 
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2. Perlu perencanaan yang matang dan pengawasan terus menerus bagi piutang 

jangan sampai mengganggu modal kerja karena terjadi kemacetan 

pembayaran. 

3. Jumlah persediaan yang ada jangan sampai terjadi kekurangan atau 

kelebihan, karena komponen ini sangat rentan bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Pada umumnya perusahaan sering mengalami kesulitan untuk menentukan 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Perusahaan tidak bisa begitu saja 

menetapkan bahwa asalkan modal kerja yang dimiliki dapat digunakan untuk 

membayar hutang maka modal kerja tersebut telah dikatakan optimal, sehingga 

dengan seenaknya perusahaan menentukan modal kerja yang begitu banyak 

melebihi hutang, karena hanya menyebabkan adanya dana yang tidak produktif 

bagi perusahaan dengan adanya kas yang menganggur. Modal kerja yang 

diperlukan oleh perusahaan hanya perlu untuk memenuhi kelayakan financal atas 

aktivitas yang ada, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Karena ketika perusahaan mengalami kekurangan modal kerja dapat 

membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan sehingga 

tidak dapat memenuhi target laba yang direncanakan (Kasmir,2009:213).  

Salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan manajemen modal kerja 

adalah diukur dari perputaran modal kerjanya. Dengan diketahuinya perputaran 

modal kerja dalam satu periode, maka akan diketahui seberapa efektif modal kerja 

suatu perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perputaran modal kerja merupakan 

salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu, artinya bahwa seberapa banyak modal kerja berputar 

selama suatu periode atau dalam beberapa periode (Kasmir,2010:224). Adapun 

komponen yang terdapat dalam perputaran modal kerja yang meliputi perputaran 

kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang (Van Horne, 2012:320). 

Perputaran modal kerja selalu berputar terus menerus di dalam perusahaan. 

Pengeluaran- pengeluaran yang digunakan untuk  pembelian bahan baku, 

pembayaran gaji atau upah karyawan, dan lain-lainnya akan kembali lagi menjadi 

uang kas melalui hasil penjualan dan selanjutnya dipergunakan lagi untuk biaya 

operasional perusahaan. Riyanto (2011:61) menyatakan bahwa perputaran modal 
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kerja diukur dengan menggunakan rasio penjualan dengan jumlah keseluruhan 

total aktiva lancar perusahaan pada periode tertentu. Semakin tinggi tingkat 

perputaran tersebut maka semakin efektif penggunaan modal kerja sehingga akan 

berdampak pada tingginya profitabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Andre, Sudjana, dan Sulasmiyati (2017) tentang analisis pengaruh perputaran 

modal kerja terhadap profitabilitas juga membuktikan bahwa seluruh komponen 

dalam perputaran modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran persediaan, dan 

perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Namun, hal tersebut bertentangan dengan kondisi perusahaan pertambangan 

yang ditinjau dari segi perputaran modal kerja, dimana pada dasarnya salah satu 

faktor utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam perputaran modal 

kerja adalah periode (lama waktu yang dibutuhkan) tiap perputaran dalam siklus 

perputaran modal kerja (Sattar,2017:102). Siklus perputaran modal kerja memiliki 

beberapa tahapan yaitu mulai ketersediaan modal kerja pada setiap perusahaan 

selanjutnya dimana modal kerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah 

karyawan, dan lain-lainnya nantinya akan menghasilkan output berupa barang 

atau jasa dan akan kembali lagi menjadi modal kerja berupa kas melalui kegiatan 

penjualan. Sedangkan perusahaan pertambangan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya memiliki tahapan proses yang membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Undang-Undang 

Repubik Indonesia nomor 4 tahun 2009). Artinya dalam menjalankan siklus 

perputaran modal kerja perusahaan pertambangan terhambat pada tahap 

operasional perusahaan yang nantinya akan berdampak pada periode (lama waktu 

yang dibutuhkan) dalam tiap perputaran.  

Selain itu, fenomena yang terjadi pada perusahaan pertambangan adalah 

pemerintah mencanangkan program yang mengakibatkan kenaikan permintaan 

batubara karena pada tahun 2015 PLN membutuhkan 82 juta ton batubara untuk 

pembangkit listrik.  Setelah program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu 
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megawatt ( MW ) dimulai maka angka kebutuhan batubara dalam beberapa tahun 

kedepan akan bertambah secara signifikan (CNN Indonesia). Dari fenomena 

tersebut dengan adanya permintaan akan batubara yang meningkat maka tahap 

operasional perusahaan membutuhkan waktu yang lebih karena lebih 

membutuhkan waktu agar dapat memenuhi permintaan.  

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

berupa laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi 

(Kasmir,2009:117). Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan 

dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas 

secara keseluruhan maupun sebagian saja dari yang ada. Tujuan operasional dari 

sebagaian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit 

jangka pendek maupun profit jangka panjang. Selain itu, manajemen juga dituntut 

untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemilik perusahaan sekaligus juga 

meningkatkan kesejahteraan karyawan.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait diantaranya dilakukan oleh oleh 

Andre, Sudjana, dan Sulasmiyati (2017), Canizio (2017), Diana dan Santoso 

(2016), Dewi dan Rahayu (2016), Widiasmoro (2017). 

Penelitian tentang perputaran modal kerja menunjukkan keanekaragaman 

hasil pada variabelnya. Misalnya, menurut Diana dan Santoso (2016), Andre, 

Sudjana, dan Sulasmiyati (2017), Widiasmoro (2017) bahwa adanya pengaruh 

antara perputaran kas dengan profitabilitas perusahaan. Akan tetapi beberapa 

penelitian yang lain menunjukkan bahwa tidak ada perngaruh antara perputaran 

kas dengan profitabilitas perusahaan ((Canizio (2017), Dewi dan Rahayu (2016)), 

selanjutnya pada variable perputaran persediaan hasil yang diperoleh Canizio 

(2017),  Andre, Sudjana, dan Sulasmiyati (2017), Widiasmoro (2017) menemukan 

bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas sementara 

menurut Diana dan Santoso (2016), Dewi dan Rahayu (2016), tidak menemukan 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Andre, Sudjana, dan Sulasmiyati 

(2017), Widiasmoro (2017), Canizio (2017 melakukan penelitian bahwa 

perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan menurut 
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Diana dan Santoso (2016)  bahwa tidak berpengaruh terhadap perputaran modal 

kerja.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan keanekaragaman hasil 

penelitian terdahulu, peneliti tertarik mengadakan penlitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan perputaran modal kerja pada perusahaan pertambangan yang 

ditinjau dari profitabilitas. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “ANALISIS 

PERPUTARAN MODAL KERJA PADA PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

PERTAMBANGAN” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 

2. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 

3. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis  
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai 

perkembangan ilmu manajemen keuangan terkait dengan perputaran modal 

kerja pada perusahaan pertambangan yang ditinjau dari profitabilitas. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang sesuai dengan tema yang relevan dengan 

penelitian ini.  

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai kontribusi dalam merumuskan 

kebijakan dan tindakan terkait dengan perputaran modal kerja perusahaan 

yang ditinjau dari profitabilitas.  

 


