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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Siklus hidup perusahaan tidak luput dari perubahan-perubahan organisasitoris 

dan perubahan-perubahan lainnya. Perkembangan perusahaan mengharuskan 

perusahaan untuk mampu bersaing dan memenuhi permintaan pasar yang dapat 

berubah-ubah. Agar mampu berkinerja secara efisien perusahaan  harus memiliki 

manajemen yang berperanan dengan baik, kondisi keuangan yang sehat,  teknologi 

yang semakin maju, dan spesialisasi. Dalam hal ini, manajemen modal kerja  menjadi 

sangat penting.  

Modal kerja kotor didefinisikan sebagai seluruh aset lancar. Sedangkan modal 

kerja bersih mempertimbangkan pembiayaan lancar dari keseluruhan aset lancar. 

Dengan demikian, modal kerja bersih didefinisikan sebagai selisih aset lancar atas 

pembiayaan lancar. Sebaliknya, definisi modal kerja fungsional mengaitkan modal 

kerja dengan fungsi operasional perusahaan. Sehingga perusahaan yang berfungsi 

sebagai bank perkreditan rakyat, misalnya, akan memiliki komponen piutang dan 

utang jangka pendek yang besar sebagai konsekuensi dari fungsinya dibandingkan, 

misalnya, perusahaan pemasaran ritel. Sebaliknya, perusahaan yang berfungsi sebagai 

pemasar ritel akan memiliki persediaan barang sebagai komponen modal kerjanya, 

tetapi bukan konsekuensi fungsional dari perusahaan bank perkreditan rakyat. 
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 Aspek perencanaan dalam manajemen modal kerja adalah saat menentukan 

darimana sumber modal kerja. Sumber modal kerja dapat berasal dari penjualan 

surat-surat berharga seperti saham/obligasi perusahaan lain, penjualan aktiva 

tetap/investasi jangka panjang,  peminjaman dana dari bank, kredit dari pemasok, dan 

kontribusi pemilik dana. Selain itu juga dari pendapatan bersih/keuntungan dari hasil 

penjualan produk. Hal ini karena sumber-sumber modal kerja yang disebutkan 

terdahulu akan digunakan membiayai lancar yang (bersama aset tetap) diharapkan 

akan menghasilkan penerimaan pendapatan dari operasional perusahaan. Hasil 

penerimaan penjualan produk tersebut akan diputarkan kembali untuk membiayai 

operasional berikutnya sehingga modal kerja mengalami perkembangan. Oleh karena 

itu, dibutuhkan perencanaan pendapatan dan pengeluaran operasional yang seimbang. 

Modal kerja yang berlebih akan menimbulkan biaya. Misalnya, persediaan yang 

berlebihan dan tidak optimal akan meningkatkan biaya persediaan. Sebaliknya 

kekurangan modal kerja juga berakibat sama. Misalnya, kekurangan uang tunai bisa 

menimbulkan biaya kesempatan (opportunity cost) karena perusahaan  kehilangan 

kesempatan mendapat diskon pembelian sediaan dalam jumlah besar  saaat pemasok 

menawarkannya dalam waktu yang terbatas. 

Selain aspek perencanaan modal kerja, manajemen bertanggungjawab atas 

aspek pelaksanaan dalam manajemen modal kerja. Pengeloaan modal kerja yang 

optimal dapat diukur dari siklus konversi kas (cash conversion cycle). Siklus ini 

mengukur waktu yang diperlukan oleh uang tunai untuk kembali menjadi uang tunai. 

Pembiayaan modal kerja seperti upah buruh atau pembayaran utang bahan kepada 
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pemasok sebisanya dapat diulur. Sebaliknya, sediaan barang jadi diusahakan untuk 

secepat mungkin  terjual dan keluar dari gudang. Penjualan barang kepada pelanggan 

juga diharapkan sebisa mungkin secara tunai supaya segera menghasilkan kas. 

Seandainya penjualan harus secara kredit, diusahakan agar pengumpulan piutang dari 

pelanggan kredit dapat dilakukan secepat mungkin. Semakin tinggi tingkat perputaran 

modal kerja, yaitu rasio penjualan bersih terhadap total modal kerja, semakin besar 

kemungkinan perusahaan yang beroperasi secara efisien untuk menghasilkan laba 

sebagai tujuan perusahaan. 

Manajemen modal kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan 

penjualan karena pertumbuhan penjualan yang meningkat mengharuskan perusahaan 

memiliki dana yang cukup untuk membiayai aktiva lancar yang tercipta. Hal ini 

terutama jika perusahaan mengalami peningkatan penjualan secara kredit. Posisi 

aktiva lancar, yaitu pada piutang perusahaan, juga akan mengalami peningkatan. 

Begitu pula dengan persediaan yang akan bertambah untuk memenuhi peningkatan 

penjualan. Oleh karena itu, diperlukan modal kerja yang lebih untuk membiayai 

kebutuhan perusahaan jika terjadi peningkatan penjualan. 

Perputaran modal kerja dapat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau 

laba dari hasil penjualan dalam periode tertentu. Tingkat perputaran modal kerja yang 

cepat diharapkan dapat meningkatkan  penjualan  sehingga laba yang diperoleh pun 

juga akan semakin meningkat.  Jadi, modal kerja sangat penting bagi perkembangan 

suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam mengelola aktiva lancar dan kewajiban 
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lancar diperlukan manajemen keuangan yang baik, khususnya pada posisi aktiva 

lancar yang didalamnya terdapat modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan 

cara yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan sehingga target 

keuntungan dapat tercapai. Dengan kata lain modal kerja dapat berpengaruh pada 

penjualan dan laba perusahaan. Namun selain modal kerja, faktor penjualan juga 

mempengaruhi laba perusahaan, sehingga antara modal kerja, penjualan, dan laba 

merupakan variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Selain mempengaruhi satu sama lain, penjualan juga berpotensi menjadi 

variabel moderator antara modal kerja (variabel independen) dan laba (variabel 

dependen). Penjualan berpotensi sebagai variabel moderator karena penjualan 

merupakan jembatan / penghubung antara modal kerja dan laba. Karena jika dilihat 

dari perputaran siklusnya, dari modal kerja menjadi laba, harus melewati proses 

penjualan terlebih dahulu, dan setiap perusahaan pasti melakukan penjualan karena 

dari penjualan itulah perusahaan mendapatkan laba yang menjadi tujuan utama 

didirikannya perusahaan tersebut. 

Kondisi perekonomian global pada tahun 2014 masih belum 

menggembirakan. Ekonomi global pada tahun 2014 hanya bertumbuh sebesar 2,6%, 

lebih rendah dari yang diharapkan meskipun sedikit naik dibandingkan dengan 

pertumbuhan 2,5% tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok juga masih 

mengalami perlambatan, meskipun secara garis besar negara Asia mengalami 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 

2014 tumbuh 5,02%, melambat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,78%. Hal 
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ini secara umum disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan 

secara khusus oleh berkurangnya permintaan batubara dari China selaku importir 

terbesar batubara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi China terus melambat hingga 

menyentuh sekitar 7%, yang merupakan angka pertumbuhan terendah dalam dua 

dasawarsa terakhir, ditambah dengan Pemerintah China yang mulai mengurangi 

konsumsi batubara seiring semakin tingginya kesadaran lingkungan masyarakat 

China dalam rangka mengurangi polusi udara. 

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat juga berpengaruh pada 

perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014, Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali 

mengalami perlambatan sebesar 5,1%. Perlambatan tersebut disebabkan karena  laju 

pertumbuhan ekspor Indonesia yang melambat akibat harga komoditas dan 

permintaan dari negara-negara tujuan ekspor yang menurun. Hal ini berdampak pada 

harga batubara yang mengalami penurunan pada industri batubara sepanjang tahun 

2014 karena menurunnya permintaan sehingga melimpahnya pasokan batubara di 

pasaran.  

Sektor perdagangan besar di Indonesia merupakan salah satu sektor yang 

mempunyai pengaruh bagi perekonomian di Indonesia karena sektor perdagangan  

besar meliputi banyak bidang usaha. Perdagangan Besar dapat disebut sebagai  

wholesale trade yang merupakan kegiatan ekonomi berupa pembelian dan penjualan 

kembali barang dalam jumlah besar antara pedagang besar atau industri, seperti 

impor, ekspor, dan distribusi. Perdagangan besar juga merupakan kegiatan ekonomi/ 

lapangan usaha di bidang perdagangan besar  (yaitu penjualan tanpa perubahan 
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teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi 

penjualan barang‐barang tersebut. Penjualan tanpa perubahan teknis juga 

mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, 

pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, 

pembongkaran, dll. (Produk Domestik Bruto Indonesia, 2014). Beberapa bidang 

usaha yang dijalani oleh perusahaan yang termasuk dalam sub-sektor perdagangan 

besar seperti pertambangan, perdagangan batubara, logistik, distribusi, pertambangan, 

industri, perikanan, jasa, perdagangan kapas, fiber, dan benang, farmasi, energi, dll. 

Tabel 1.1 

Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dalam PDB 

Lapangan Usaha 
Kontribusi PDB  

2011 2012 2013 2014 2015 

Perdagangan Besar dan Eceran 13,61 % 13,21 % 13,21 % 13,44 % 13,29 % 

Sumber : bps.go.id 

Tabel 1.1 menjelaskan tentang kontribusi lapangan usaha perdagangan besar 

dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 

2011, perdagangan besar mengkontribusikan PDB sebesar 13,61%. Pada tahun 2012 

dan 2013 kontribusi yang diberikan sebesar 13,21% dan naik menjadi 13,44% pada 

tahun 2014. Tahun 2015, perdagangan besar mengkontribusikan PDB sebesar 

13,29%. Rata-rata perbandingan PDB dengan lapangan usaha lainnya dapat dilihat 

pada grafik dibawah ini : 

Grafik 1.1 Rata-Rata PDB Tahun 2011-2014 
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Sumber : BPS.go.id 

 Pada grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian 

memiliki rata-rata kontribusi pada PDB Indonesia sebesar 13,41%. Lapangan usaha 

pertambangan memiliki rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 11,06%. 

Lapangan usaha industri mengkontribusikan 21,31% pada PDB Indonesia. Lalu, 

lapangan usaha perdangangan memiliki rata-rata kontribusi pada PDB Indonesia 

sebesar 13,37%, dan 40,85% dikontribusikan oleh lapangan usaha lainnya. Pada 

grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa lapangan usaha perdagangan memiliki 

pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. 

Perusahaan yang memiliki manajemen modal kerja yang baik diharapkan akan 

dapat meningkatkan penjualan sehingga laba yang dihasilkan pun meningkat, dengan 

demikian diharapkan sektor perdagangan besar dapat menyumbangkan angka 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mampu menunjukkan sinarnya di 

perekonomian Global, apalagi di tahun 2016, negara-negara anggota ASEAN akan 

memasuki AEC (ASEAN Economic Community – Masyarakat Ekonomi ASEAN 
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(MEA)). 10 negara anggota ASEAN bersatu membentuk suatu kawasan 

perekonomian yang dapat diperhitungkan dalam percaturan perekonomian 

internasional setelah MEA berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2016, sehingga mau 

tidak mau, siap tidak siap, Indonesia diharuskan untuk ikut berpartisipasi dalam 

forum tersebut. 

Pada beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian yang dihasilkan masih 

terdapat inkonsistensi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Nugroho (2011), 

diketahui bahwa variabel perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, variabel likuiditas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap profitabilitas, variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas, dan variabel leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Supriyadi dan  Puspitasari (2012)  

menunjukkan bahwa modal kerja yang dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penjualan dan profitabilitas. 

Sedangkan dari penelitian  Martini (2004) didapatkan bahwa efektivitas dan 

kebutuhan modal kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan dan laba bersih, tetapi efektivitas dan kebutuhan modal kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan penjualan. 
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Latar belakang diatas yang mendasari penulis ingin melakukan pengujian 

mengenai modal kerja, penjualan dan laba dengan judul “Analisis Relasi Modal 

Kerja, Penjualan dan Laba”. Studi kasus pada sub-sektor perdagangan besar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012-2014”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian terhadap masalah-

masalah di bawah ini 

a. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap penjualan perusahaan? 

b. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap laba perusahaan? 

c. Apakah penjualan berpengaruh terhadap laba perusahaan? 

d. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap laba melalui penjualan sebagai 

variabel mediator? 

 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah 

a. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap penjualan perusahaan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap laba perusahaan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh  penjualan terhadap laba perusahaan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap laba melalui penjualan 

sebagai variabel mediator 
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Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat: 

a. Untuk perusahaan, sebagai masukan dalam mengelola modal kerja 

perusahaan kedepannya.  

 

b. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai salah satu masukan untuk mendukung 

penelitian selanjutnya mengenai relasi modal kerja, penjualan, dan laba 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


