
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 255 juta jiwa dan 

menjadi wadah sebagai pasar yang potensial bagi para pelaku usaha. Hal ini 

memberikan dampak bagi peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun ke 

tahun, baik untuk kategori makanan maupun bukan makanan. Adanya 

peningkatan pengeluaran per kapita ini, menunjukkan adanya peluang yang baik 

bagi industri manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur adalah salah satu 

industri yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan di Indonesia. 

Industri manufaktur juga sebagai salah satu industry yang berperan penting 

dalam penggerak ekonomi Indonesia.. Perkembangan ini dapat di nilai baik, 

dilihat dari aspek kualitas produk maupun kinerja industri secara keseluruhan. 

Manufaktur sendiri merupakan cabang industri yang di dalamnya terdapat 

mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu proses untuk mengubah bahan mentah 

menjadi bahan jadi untuk diperjualbelikan. Industri manufaktur memiliki 

beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sector industri lainnya yaitu 

mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak, nilai kapitalisasi pasar yang 

besar, dan juga kemampuan menciptakan nilai tambah.  

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDB 

 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

Berdasarkan dari data PDB di atas menunjukan bahwa industri olahan 

merupakan penyumbang PDB Indonesia. Industri pengolahan telah memberikan 

kontribusinya sebesar 20,51 persen pada tahun 2016. Selain karena 

kontribusinya yang besar, jumlah perusahaan industri manufaktur setiap 

tahunnya meningkat. Pada tahun 2014 peningkatan perusahaan manufaktur 

sebesar 3,51 persen dan peningkatan ini yang terbesar selama periode tahun 

2010-2014. Begitu pula pada tahun 2015 peningkatan yang terjadi sebesar 2,94 

persen. Selain jumlah perusahaan yang meningkat, jumlah tenaga kerja dan 

output industri manufaktur mengalami peningkatan yang positif. Di tahun 2014 

kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 3,54 persen. Namun di tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 0.46 persen. Sedangkan untuk output industri 

manufaktur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam periode 2010 

sampai tahun 2015, output tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 3.624 triliun 

rupiah. Dan terjadi peningkatan di tahun 2015 sebesar 4.287 triliun rupiah.  

 

 



Tabel 1.1. Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Output Industri 

Manufaktur Pada Tahun 2014-2015 

Keterangan 2013 2014 2015 

Banyaknya Prusahaan (unit) 23.698 24.529 25.249 

Tenaga Kerja (000 orang) 5.004 5.181 5.157 

Output (triliun Rp)  3.289 3.624 4.287 

Sumber: BPS (diolah) 

 Industri olahan sendiri terdiri dari industri migas dan non migas. Industri 

olahan non migas memiliki 3 sub sektor yaitu 60 emiten sektor industri dasar 

dan kimia, 38 emiten sektor aneka industri, dan 35 emiten sektor barang 

konsumsi.  

Tabel 1.2. Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDB 

Atas Dasar Harga Berlaku Pada Tahun 2014-2016 

Tahun 

Sub Sektor 

Aneka Industri 
Industri Dasar 

dan Kimia 

Industri Barang 

Konsumsi 

2014 1.32 0.78 5.32 

2015 1.21 0.78 5.61 

2016 1.16 0.72 5.97 

Rata-rata 1.23 0.76 5.63 

Sumber: BPS (diolah) 

Sektor barang konsumsi merupakan bagian dari industri manufaktur yang 

pasar dari produknya ditujukan untuk konsumen akhir. Sektor ini cukup 

berperan dalam perindustrian Indonesia. Rata-rata kontribusi terhadap PDB dari 

industri barang konsumsi sebesar 5,63 persen. Kinerja sektor barang konsumsi 

juga lebih tinggi dari 2 sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri 

dasar dan kimia yaitu sebesar 1,23 persen dan 0,76 persen yang juga menjadi 

bagian indeks manufaktur. Adanya peluang dan pasar yang potensial 



menjadikan para pengusaha tertarik untuk turut bersaing di industri sektor 

barang konsumsi terutama untuk sub sektor makanan dan minuman. Sub sektor 

ini memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Industri ini merupakan sektor yang sangat strategis dan masih mempunyai 

prospek bisnis yang cukup cerah. Dengan demikian, semakin besar tantangan 

para pelaku usaha sektor barang konsumsi dengan semakin banyaknya pesaing. 

Salah satu tantangan yaitu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja 

perusahaan di tengah persaingan. Tak sedikit perusahaan yang terpaksa go 

private akibat ketidakmampuan perusahaan bersaing mempertahankan kinerja. 

Oleh karena itu dalam menghadapi persaingan, perusahaan memerlukan 

persiapan dan strategi  yang baik di segala aspek.  

Selain sektor barang konsumsi, terdapat sektor aneka industri yang 

memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aneka industri memiliki 

beberapa sub sektor, salah satunya sub sektor tekstil dan garmen. Sub sektor ini 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, 

diantaranya sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor-impor non 

migas dan sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.  Dan 

sektor yang terakhir adalah sektor industri dasar dan kimia. Sejak awal tahun, 

sektor industri dasar dan kimia di BEI mencatat pertumbuhan yang tinggi. 

Sektor ini berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08 persen. Pertumbuhan 

sektor industri dasar dan kimia yang tinggi ini ditopang oleh saham yang 

berasal dari bebrapa subsektor, diantaranya dari subsektor pulp dan kertas, 

subsektor pakan ternak dan juga subsektor kimia.  

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pasti membutuhkan 

pengelolaan modal kerja secara lebih dan efisien. Modal kerja suatu perusahaan 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk memungkinkan 

suatu perusahaan beroperasi dengan seefektif mungkin dan tidak khawatir untuk 

menghadapi biaya-biaya yang muncul karena adanya krisis keuangan. Modal 

kerja berlebihan (uang tunai dan surat berharga) akan dapat membahayakan dan 

merugikan bagi perusahaan karena dana yang berkumpul sangat besar namun 



tidak digunakan secara produktif. Pengelolaan modal kerja yang optimal dapat 

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

waktu uang tunai yang di keluarkan untuk kembali menjadi uang tunai kembali.  

Tak hanya modal kerja, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Di mana perusahaan yang besar pasti 

memiliki total aset yang besar pula. Sedangkan perusahaan yang kecil, memiliki 

total aset yang belum tentu banyak dan cukup membahayakan bagi perusahaan. 

Karena dengan total aset yang sedikt perusahaan tidak akan mungkin untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.  

Apabila besar/kecil aset perusahaan akan tercermin dalam pos neraca yang, 

antara lain, terdiri atas komponen modal kerja, maka board di BEI mungkin 

dapat menjelaskan variasi modal kerja perusahaan. Hal ini karena BEI 

menetapkan dua kategori untuk pengelompokan saham yaitu Main Board dan 

Development Board dengan kriteria masing-masing. Salah satunya, perusahaan 

yang masuk dalam kelompok Main Board adalah mereka yang memiliki aset 

berwujud bersih minimal Rp 100 miliar, sedangkan untuk kategori Development 

Board yang memiliki minimal aset berwujud bersih Rp 5 miliar. Besaran aset 

minimal yang 20 kali lipat ini tentu akan teralokasi dalam pos neraca komponen 

modal kerja yang berbeda pula. Pentingnya menggunakan variabel board dalam 

penelitian ini yaitu dengan adanya perbedaan yang signifikan antara Main 

Board dan Development Board dapat memudahkan investor dalam memilih 

saham yang layak untuk dijadikan portofolio. Biasanya perusahaan yang 

bermodal dan beraset besar yang memiliki kinerja keuangan bagus, serta track 

record yang baik, dan selalu mencetak keuntungan yang stabil yang tergolong 

dalam Main Board. Namun tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit saham yang 

tergolong dalam kategori Development Board memiliki kinerja keuangan yang 

bagus dan berpotensi untuk tumbuh.  

Salah satu tujuan dari perusahaan yaitu mendapatkan laba yang maksimal. 

Laba sangat penting untuk perusahaan karena dengan laba suatu perusahaan 



dapat bertahan untuk kelangsungan hidup. Semakin tinggi laba yang diperoleh, 

maka perusahaan mampu tumbuh dan menghadapi persaingan di luar. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan manajemen dengan tingkat 

efektivitas yang tinggi. Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki, 

perusahaan dapat mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Salah 

satu contoh rasio profitabilitas adalah Gross Proft Margin (selanjutnya, GPM).  

GPM mengukur tingkat efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi 

perusahaan. Keadaan operasi perusahaan akan terindikasi bagus apabila nilai 

GPM semakin baik. Hal ini membuktikan bahwa jumlah harga pokok penjualan 

cenderung rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan. GPM sebagai 

pengukur profitabilitas perusahaan akan memberikan informasi kepada 

manajemen maupun investor tentang seberapa untungnya kegiatan bisnis yang 

dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung. 

Selain itu GPM dapat menginformasikan tingkat kesehatan perusahaan yang 

sebenarnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Biger (2010), membuktikan bahwa 

siklus konversi kas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (Gross Profit Margin). Penelitian yang sama dilakukan oleh 

Suryaputra & Christiawan (2016) bahwa siklus konversi kas dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas (Return on 

Assets). Margaretha dan Adriani (2008) juga memberikan hasil yang sama 

terhadap penelitiannya yaitu bahwa siklus konversi kas dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas (Operating Gross 

Margin). Filosophy dan Suzan (2007) juga berpendapat demikian bahwa siklus 

konversi kas tidak berpengaruh terhadap profitabilias (Return on Investment).  

Latar belakang di atas mendasari keinginan penulis untuk mengajukan 

usulan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Modal Kerja, Ukuran 

Perusahaan, dan Board Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016”. 



1.2 Perumusan Masalah   

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai 

berikut:  

a. Apakah manajemen modal kerja berpengaruh terhadap proftabilitas? 

b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas? 

c. Apakah board berpengaruh terhadap profitabilitas?  

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian   

Seperti yang diharapkan tersirat pada uraian latar belakang dan dirumuskan 

sebagai masalah penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan 

untuk mencapai tujuan :  

1. Mengetahui pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

dalam Gross Profit Margin 

2. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dalam 

Gross Profit Margin 

3. Mengetahui pengaruh board terhadap profitabilitas dalam Gross Profit 

Margin 

b. Manfaat 

Apabila tujuan penelitan di atas dapat tercapai maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi bagi pihak manajemen mengenai seberapa besar 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas, sehingga pihak 

manajemen perlu mengelola modal kerja untuk memaksimalkan 

profitabilitas.  

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh manajemen modal kerja, 

ukuran perusahaan, dan board terhadap profitabilitas perusahaan, 

terutama emiten sektor manufaktur di BEI. Diharapkan dengan 



penelitian ini dapat memberikan informasi serta referensi guna 

dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. 
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