
   

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan 

perekonomian khususnya di kota-kota besar. dikarenakan bahwa transportasi 

berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Pemerintah perlu mengutamakan pentingnya transportasi untuk menunjang kegiatan 

perekonomian. 

Transportasi dalam ruang lingkup ekonomi sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, 

pelabuhan, pengaturan serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang 

efisien, aman dan lancar serta berwawasan lingkungan. Sistem transportasi yang 

efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam investasi 

sarana dan prasarana transportasi. 

Perusahaan transportasi merupakan kelompok perusahaan yang cukup besar 

dan berkembang di Indonesia. Perusahaan jasa transportasi memiliki iklim 

persaingan yang sangat ketat, karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan 

yang penting untuk mobilisasi dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Jumlah 

perusahaan transportasi go public di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015 

mencapai 31 perusahaan. Perkembangan terbesar terjadi pada kurun waktu 2012 

sampai sekarang, jumlah perusahaan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012 hingga 2014 mencapai 15perusahaan dan di tahun 2015 

bertambah lagi menjadi 31 perusahaan dan kemudian tahun 2016 mnjadi 34 

perusahaan dari, hal ini menunjukan adanya peningkatan sektor transportasi yang 

berkembang lebih baik lagi mencapai 46%. Dengan adanya peningkatan tersebut 



   

perusahaan harus melakukan ekspansi agar dapat bertahan didalam persaingan 

perusahaan harus berusaha melakukan ekspansi. Oleh karena itu ekspansi 

membutuhkan investasi dana yang cukup besar dan adanya strategi manajemen 

perusahaan yang komprehensif  karena sektor transportasi merupakan bisnis yang 

berpotensi dan memiliki keinginan pasar yang cukup tinggi , sehingga perusahaan 

akan mencari investor atau kreditor untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan 

dengan cara mengeluarkan surat utang (obligasi), saham biasa atau saham preferen 

melalui penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) cara tersebut menunjukan 

hasil yang efektif, hal tersebut terlihat dari banyaknya investor asing dan lokal yang 

melakukan investasi pada perusahaan sub sector transportasi.  

Sektor transportasi memiliki prospek yang sangat bagus dimasa yang akan 

datang karena bisa dilihat bahwa Indonesia adalah Negara berkembang yang berarti 

bahwa negara yang sedang giat – giatnya melakukan pembangunan infrastruktur 

agar dapat menjadikan fasiitas publik semakin baik dan berkembang, hal tersebut 

dapat dijadikan alasan bahwa investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana 

milik mereka karena memiliki tingkat keuntungan dan kesempatan yang besar untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Dapat dilihat juga pada akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo sedang giat-

giatnya membangun infrastruktur bagi Indonesia, terbukti pada 2 tahun terakhir ini 

Presiden Jokowi sudah dapat memberikan hasil yang memuaskan dan nyata bagi 

publik, hak tersebut akan membut investor akan lebih berlomba-lomba ntuk 

menanamkan saham mereka di perusahaan transportasi 

 

 

 

 

 



   

Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDB 

Nasional 2016 

 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

 

Tabel 1.1 PDB Indonesia  

 

Sumber: Bank Dunia 

 

Dapat disimpulkan dari tabel yang ada bahwa sektor transportasi dan 

pergudangan memiliki peran dalam PDB Indonesia di tahun 2016 sebesar 5,1%.  

Maksut dari PDB itu sendiri adalah untuk memberikan ukuran yang lebih mendetail 

seluruh jumlah barang dan jasa yang di hasilkan suatu negara dalam suatu periode 

waktu tertentu yaitu tahun 2016. Peningkatan dari jumlah yang sudah dihasilkan 

dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu negara dan meningkatkan skala 

omset penjualan dan juga mempengaruhi harga saham perusahan tersebut. Dan 

Keterangan 2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013 2014 2015 2016 

PDB 

(dalam milyar USD)  

364.

6 
332.2 510.2 539.6 755.1 893.0 917.9 910.5 

888.5 861.0 933.0 

PDB( %) 

(perubahan tahunan) 
5.5 6.3 6.0 4.6 6.2 6.2 6.0 5.6 

5.0 4.9 5.0 

PDB per Kapita 

(dalam USD)  

1,59

0 
1,861 2,168 2,263 3,125 3,648 3,701 3,624 

3,492 3,329 3,603 



   

dengan adanya peningkatan harga saham suatu perusahaan, makan akan berdampak 

pula pada pergerakan IHSG. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai PDB 

maka akan semakin meningkatnya daya beli konsumen terhadap produk-produk 

perusahaan dan akan menimbulkan profitabilitas perusahaan meningkat, dapat 

dilihat pada table diatas bahwa pertumbuhan PDB mengalami pasang surutnya 

terapi dari data tersebut selalu mengalami peningkatan yang cukup yaitu antara 

tahun 2009-2010 yaitu dari 539.6 menjadi 755,1 hal tersebut memperlihatkan 

kenaikan yang cukup signifikan, antara tahun 2011-2012 juga mengalami kenaikan 

tetapi pada tahun 2013-2015 selalu mengalami penurunan tetapi penurunan tersebut 

tidak cukup signifikan, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 

tahun 2015 sampai 2016 yaitu 861.0 menjadi 933.0 dan dalam persen dari 4.9% 

menjadi 5.0% hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya PDB akan 

semakin meningkatnya daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan 

dan akan menimbulkan profitabilitas bagi perusahaan. 

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut 

Lapangan Usaha (Persen), 2014-2016 

Tahun Sektor Transportasi 

2014 7.36 

2015 6,71 

2016 7.45 

Sumber: BPS 

 

Dari data melalui sumber BPS sektor Transportasi dari tahun 2014-2016 

mengalami kenaikan dan penurunan yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami 

penurunan sebesar 0.65% dan kemudian dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami 

kenaikan sebesar 0.74% hal ini dapat menjadi indikator kenaikan presentase dari 

sektor transportasi ke masa yang akan datang dapat dilihat bahwa kini Indonesia 



   

banyak sekali meningkatkan infrastruktur dari pembangunan jalan tol dimana-mana 

dan juga banyak sekali transportasi yang berbasis aplikasi sehingga 

mempermudahkan dalam bertransportasi hal tersebut dapat menjadi langkah 

bertumhuhnya sektor transportasi Indonesia. 

Rasio ProfitabilItas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaa. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi hal ini dikemukakan oleh (Kasmir, 2011) 

Dalam Penelitian ini menggunakan ROA sebagai alat untuk mengukur 

profitablitas perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio 

rentabilitas yang ada. Menurut (Harahap, 2010) “Return On Assets (ROA) 

menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Jika semakin besarnya 

rasio dalam ROA maka dapat dikatakan semakin baik dan hal ini berarti bahwa 

aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Ratio ROA merupakan rasio yang 

paling sering digunakan oleh top manajemen untuk mengevaluasi unit - unit usaha 

dalam perusahaan yang multidivisional. Didalam ROA terdapat kas yang 

merupakan unsur aktiva yang mempengaruhi pengembalian aktiva, ROA dapat 

dijadikan indikasi bahwa sebagai salah satu sumber keberhasilan dan kesuskesan 

suatu perusahaan atas pengelolaan kekayaan (aset) yang di punyai oleh perusahaan, 

sehingga dapat dikesimpulan bahwa bila ROA ditingkatkan lagi maka akan 

menunjukan kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola kekayaan yang dimiliki. 

Manajemen modal kerja didefinisikan sebagai “pengelolaan aktiva lancar 

dan kewajiban lancar, dan pembiayaan aset saat ini.” Manajemen modal kerja adalah 

penting untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Pengelolaan manajemen 

modal kerja ditemukan memiliki dampak yang signifikan pada kedua profitabilitas 

dan likuiditas dalam studi di berbagai negara. Ukuran standar untuk manajemen 

modal kerja adalah siklus konversi kas (CCC). Periode konversi kas mencerminkan 

rentang waktu antara pencairan dan koleksi uang tunai. Hal ini diukur dengan 



   

memperkirakan periode konversi persediaan dan periode konversi piutang, kurangi 

periode hutang konversi.  

Berdasarkan analisa DuPont, return on assets dapat dipengaruhi oleh profit 

margin dan total assets turnover (Sheela & Karthikeyan, 2012), artinya untuk 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dapat dipengaruhi oleh penjualan dan 

juga pengelolaan aset. Manajemen modal kerja yang efisien dapat ditunjukkan 

dengan siklus konversi kas yang pendek, di mana (Alipour, 2011) mengungkapkan 

bahwa dengan periode persediaan yang pendek dengan cara menjual produk lebih 

cepat, periode penagihan piutang yang pendek dengan cara mempercepat 

penerimaan piutang, dan memperpanjang periode utang dengan cara menunda 

pembayarannya dapat meningkatkan profitabilitas. Hal ini sesuai dengan (Alipour, 

2011), (Bagchi, Chakrabarti, & Basu Roy, 2012) bahwa terdapat hubungan negatif 

dan signifikan antara Cash Conversion Cycle dan profitabilitas perusahaan.  

Pengukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur manajemen 

modal kerja adalah Cash Conversion Cycle (CCC). Model siklus konversi kas 

memusatkan pada lamanya waktu antara saat perusahaan melakukan pembayaran 

dan saat perusahaan menerima kembali arus kas masuk. Semakin pendek waktu 

yang diperlukan, semakin baik untuk perusahaan. Sedangkan, semakin panjang 

waktu yang diperlukan semakin banyak modal yang harus ditanamkan (Aini, 2012). 

Beberapa faktor yang terkait dengan manajemen modal kerja meliputi periode 

piutang, periode persediaan, dan periode utang perusahaan.  

Menurut Gill dalam (Kasmir, 2011) rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) 

berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan 

(utang) dan biaya - biaya yang berkaitan dengan penjualan  

Sedangkan menurut (Riyanto, 2012) menjelaskan bahwa perputaran kas 

merupakan periode berputarnya kas dimulai pada saat dimana kas itu diinvestasikan 

dalam modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling tinggi. Hal ini dapat 



   

disimpulkan bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan berarti 

semakin rendah dalam tingkat perputaran kasnya. Hal tersebut menandakan 

terjadinya over investment dalam arus kas perusahaan, dan juga sebaliknya. Total 

kas yang kecil dari perusahaan menyebabkan tingkat turnover kas akan meningkat. 

Pertumbuhan penjualan dapat menjadi indikator dari pertumbuhan 

perusahaan, di mana pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan 

perusahaan dalam investasi yang dilakukan pada periode yang lalu, sehingga dapat 

memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang  dalam 

(Suryaputra & Christiawan, 2016). Berdasarkan analisis DuPont (Sheela & 

Karthikeyan, 2012), pertumbuhan penjualan dapat menentukan tingkat profitabilitas 

yang diukur melalui return on assets. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan 

kinerjanya dengan berfokus terhadap penerapan strategi penjualan yang agresif, 

terutama untuk mengembangkan pasar (G. Agiomirgianakis, Voulgaris, & 

Papadogonas, 2006), karena perusahaan dapat melakukan diversifikasi terhadap 

produknya sehingga dapat menarik pangsa pasar yang baru (Serrasqueiro, 2009), 

maka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan pun juga akan meningkat. 

Pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas didukung 

oleh (G. Agiomirgianakis et al., 2006) Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MANAJEMEN 

MODAL KERJA, PERPUTARAN KAS, DAN PERTUMBUHAN 

PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS EMITEN BURSA EFEK 

INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI PERIODE 2014 – 2016 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka permasalahan 

yang terdapat pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Manajemen Modal Kerja berpengaruh terhadap Profitabilitas? 

2. Apakah Perputaran Kas berpengaruh terhadap Profitabilitas? 

3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas? 

 



   

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahn di atas, maka tujuan dari Peneliian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah Manajemen Modal Kerja berpengaruh 

terhadap Profitabilitas  

2. Untuk mengetahui Apakah Perputaran Kas berpengaruh terhadap 

Profitabilitas  

3. Untuk mengetahui Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap Profitabilitas 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Terdapat manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu untuk beberapa 

pihak adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan- kebijakan terutama 

kebijakan untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan 

2. Bagi Investor 

sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan investasi 

3. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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