
1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi membuat kendaraan bermotor sangat 
dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan 
kendaraan yang dapat digunakan, baik yang digunakan secara pribadi maupun 
umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena 
diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, 
kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang 
memilih berkendaraan pribadi. Dengan manfaat yang didapat dari kendaraan 
bermotor membuat permintaan akan kendaraan bermotor meningkat. Peningkatan 
permintaan ini membuat produsen motor akan terus meningkatkan produksinya
untuk dapat memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor. 

Dengan populasi yang besar dan daya beli masyarakat meningkat yang 
tercermin dari pertumbuhan GDP di atas 6.00% per tahun dan GDP per kapita di 
atas $4.000, membuat Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang menjadi 
pasar yang terbesar di Asia Tenggara.

Tumbuhnya industri otomotif akan berpengaruh terhadap perekonomian 
Negara karena pada saat ini otomotif menjadi salah satu sektor penyumbang pajak 
terbesar bagi Negara. Industri otomotif dalam 5 tahun terakhir tumbuh lebih besar 
dari pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur. Pada tahun 2010 
pertumbuhan industri alat angkut, mesin, dan peralatan tumbuh sebesar 10.10%, 
sehingga sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6.50% dari total GDP 
Indonesia.

Krisis finansial global yang terjadi sejak tahun 2008 telah mempengaruhi 
kinerja sektor otomotif di Indonesia terutama pada tahun 2009. Menurut laporan 
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pertumbuhan 
produksi nasional sepeda motor setiap tahun terus meningkat, namun pada tahun 
2009 pertumbuhannya sedikit menurun. Hal ini disebabkan adanya krisis finansial
yang terjadi di Eropa, sehingga berpengaruh terhadap produksi dalam negeri. 
Pertumbuhan produksi sepeda motor nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1  Produksi sepeda motor domestik wholesales dan ekspor tahun          
                     2007 sampai 2011

Tahun Produksi (Unit) Wholesales (Unit) Ekspor (Unit)
2005 5.113.487 5.074.186 15.308
2006 4.458.886 4.428.274 42.448
2007 4.722.521 4.688.263 25.632
2008 6.264.265 6.215.831 64.968
2009 5.884.021 5.881.777 29.815
2010 7.395.390 7.398.644 29.395
2011 8.006.293 8.043.535 31.357

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, 2012

Pertumbuhan penjualan tertinggi untuk industri motor dalam negeri 
dipegang oleh merk Honda dari 6 produsen terbesar di Indonesia, karena Honda 
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merupakan salah satu produsen di industri otomotif yang sudah lama menjadi 
pemasok dalam industri kendaraan bermotor hingga saat ini. Pertumbuhan industri 
motor nasional sampai dengan tahun 2011 mencapai 8.043.535 unit dari 6
produsen besar di Indonesia dengan Honda menempati urutan pertama dalam 
penjualan sebesar 4.276.136 unit.  Pertumbuhan dari setiap produsen motor dapat 
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Pertumbuhan produsen motor nasional

Penjualan motor yang fluktuatif dari tahun 2005 sampai 2011 berpengaruh 
terhadap bisnis hulu dari industri otomotif, salah satunya adalah industri 
komponen otomotif atau biasa disebut spare part. Sebagai salah satu industri 
pendukung utama sektor otomotif, industri komponen sepeda motor memiliki
hubungan yang sangat erat dengan industri otomotif. Kelangsungan hidup industri 
komponen sepeda motor sangat bergantung pada perkembangan industri otomotif, 
sehingga perubahan kecil saja yang terjadi pada industri otomotif sudah dapat 
memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan industri komponennya.

Krisis finansial yang terjadi menyebabkan naiknya biaya produksi yang 
digunakan, sehingga berpengaruh terhadap nilai produksi, nilai output, dan nilai 
input industri komponen sepeda motor. Perubahan nilai kinerja industri komponen 
dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya yang terjadi selama tahun 2006
sampai 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Laporan kinerja industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan
             sejenisnya tahun 2006 sampai 2010

Tahun
Nilai Produksi 

(Ribu Rp)
Nilai Output 

(Ribu RP)
Biaya Input

(Ribu Rp)
Nilai Tambah 

Bruto (Ribu Rp)

2006 11.602.976.763 12.075.134.413 7.688.053.971 4.387.080.442

2007 24.678.447.021 25.277.734.729 9.777.049.451 15.500.685.278

2008 34.126.017.583 35.166.198.333 11.159.638.341 24.006.559.992

2009 21.063.556.092 21.942.358.182 14.523.028.958 7.419.329.224

2010 23.744.030.066 24.286.415.084 16.183.511.811 8.102.903.273

Sumber: Kemenperin, 2012    
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Tahun 2009 nilai produksi dan nilai output industri komponen dan 
perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya mengalami penurunan. Hal ini terjadi 
karena pada tahun 2009 terjadi krisis finansial, sehingga berpengaruh terhadap 
produksi dan penjualan perusahaan. 

Biaya input industri perusahaan selama tahun 2006 sampai 2010 terus 
mengalami peningkatan terutama pada tahun 2009 pada saat terjadi krisis yang 
meningkat secara signifikan. Biaya produksi yang meningkat menyebabkan nilai 
tambah bruto mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2009. Keadaan ini 
membuat perusahaan harus melakukan efisiensi biaya agar dapat meningkatkan 
pendapatan.   

Nilai produksi dan penjualan komponen dipengaruhi dari penjualan 
kendaraan bermotor. Penurunan penjualan komponen kendaraan sepeda motor 
disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga perusahaan melakukan perubahan 
untuk dapat mengatasi masalah penurunan penjualan yang berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Perubahan manajemen penjualan seperti melakukan penjualan 
secara kredit atau melonggarkan kebijakan penjualan menjadi salah satu cara yang 
diambil untuk dapat meningkatkan penjualan. Dengan perubahan melonggarkan 
kebijakan penjualan maka akan berpengaruh terhadap modal kerja perusahaan 
yang digunakan.

Penurunan nilai tambah bruto perusahaan akan mempengaruhi tingkat 
profitabilitas perusahaan salah satunya PT Laksono Fajar Handoyo yang 
memegang lisensi orisinil dari produsen AHM Honda. PT Laksono Fajar 
Handoyo menyuplai sebagian dari bahan kendaraan bermotor ke perusahaan 
berlisensi tersebut. Dengan fluktuasi penjualan motor yang terjadi akan 
berpengaruh terhadap penjualan produk, sehingga akan mempengaruhi modal 
kerja yang digunakan serta kinerja dari perusahaan PT Laksono Fajar Handoyo 
salah satunya yaitu kinerja keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

PT Laksono Fajar Handoyo merupakan perusahaan swasta murni yang 
dimiliki oleh sebuah keluarga. Perusahaan ini melakukan produksi sesuai dengan 
order dari konsumen dan juga melakukan persediaan untuk industri sejenis. 
Selama periode tahun 2007 sampai 2011 tingkat penjualan perusahaan mengalami 
peningkatan, namun persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung 
menurun kecuali pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008 
perusahaan melakukan ekspansi, sehingga mempengaruhi tingkat penjualan. 
Penurunan persentase pertumbuhan ini tak lepas dari pengaruh keadaan ekonomi 
makro Indonesia. Pada tahun 2012 pemerintah meningkatkan ketentuan 
pembayaran uang muka untuk kendaraan bermotor sebesar 30% dari harga 
kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap daya beli 
masyarakat, sehingga akan mengganggu penjualan kendaraan bermotor dan 
penjualan spare part kendaraan bermotor. Selain itu, pengembangan mobil listrik 
yang dilakukan pemerintah Indonesia juga akan mempengaruhi produksi 
perusahaan spare part. Untuk itu, harus dilakukan kebijakan penjualan dan 
melakukan pengembangan produk serta memperluas pasar penjualan. Saat ini PT 
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Laksono Fajar Handoyo memiliki kebijakan untuk dapat meningkatkan perputaran 
arus kas yang cepat dan modal kerja yang efisien.

Pasar yang dihadapi oleh PT Laksono Fajar Handoyo dalam menjalankan 
bisnisnya berbentuk oligopsoni. Keadaan pasar oligopsoni merupakan pasar yang 
hanya memiliki beberapa pembeli dan memiliki banyak penjual, sehingga pembeli 
memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Harga produk yang dihasilkan 
ditentukan oleh pihak pembeli yang memesan, sehingga perusahaan tidak bisa 
menentukan seberapa besar marjin keuntungan yang akan diperoleh. Harga yang 
ditentukan oleh pembeli membuat perusahaan melakukan persaingan dalam 
menekan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Selain masalah harga yang ditentukan pembeli, bahan baku yang digunakan 
untuk melakukan produksi oleh PT Laksono Fajar Handoyo berupa plat besi, 
kawat, dan mur tidak memiliki barang subsitusi, sehingga berapapun harga bahan 
baku yang ada di pasar perusahaan harus bisa membeli untuk proses produksi. 
Saat ini harga bahan baku utama semakin meningkat, keadaan ini membuat biaya 
produksi perusahaan semakin tinggi, sehingga harus ada pengelolaan biaya agar 
dapat meminimumkan biaya yang digunakan.

Dengan kondisi seperti ini, PT Laksono Fajar Handoyo harus melakukan 
perubahan dalam modal kerja dan biaya perusahaan agar memiliki daya saing 
untuk dapat bersaing dengan para pesaing yang ada. Perusahaan harus mampu 
mengelola modal kerja agar lebih efisien untuk menekan biaya yang digunakan 
selama melakukan proses produksi. Dengan biaya yang rendah diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan.

Gambaran umum kondisi perusahaan 5 tahun terakhir yang berhubungan 
dengan modal kerja, profitabilitas, persediaan, dan piutang usaha dapat dilihat 
pada Tabel 3.

Tabel 3 Kinerja perusahaan PT Laksono Fajar Handoyo tahun 2007 sampai
                2011 (Rupiah)

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011

Penjualan 169.851.600 2.137.619.598 2.271.676.684 2.577.037.038 2.731.659.260

Harga Pokok 
Penjualan 93.907.040 1.382.848.880 1.712.895.941 1.970.414.750 1.970.414.750

Laba Bruto 75.944.560 754.770.718 558.780.743 606.622.288 606.622.288

Biaya 
Operasional 72.025.400 763.912.391 529.099.294 577.675.550 577.775.550

Laba Bersih 3.193.260 -11.255.873 25.136.769 24.762.363 17.748.737

Persediaan 13.200.000 15.500.000 11.400.000 15.700.000 10.990.000
Piutang 12.500.000 73.878.512 171.294.611 22.414.938 42.588.382
Aktiva Lancar 446.557.000 93.797.331 187.113.430 44.555.738 62.960.664

Sumber: laporan keuangan tahunan PT Laksono Fajar Handoyo

Persentase penjualan PT Laksono Fajar Handoyo setiap tahunnya cenderung 
menurun, namun untuk total nilai penjualan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 
29.00% per tahun. Meningkatnya penjualan tidak berbanding lurus dengan 
pendapatan laba bersih perusahaan yang cenderung menurun selama periode tahun 
2009 sampai 2011. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai penjualan bersih 
perusahaan hanya meningkat rata-rata sebesar 8.33% selama periode tahun 2008 
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sampai 2011, sedangkan nilai Harga Pokok Penjualan (HPP) meningkat dengan 
rata-rata sebesar 16.00% pada periode tahun 2009 sampai 2011, sehingga 
kenaikan HPP yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penjualan akan 
berpengaruh terhadap laba setelah pajak/Earning After Tax (EAT) yang semakin 
menurun pada tahun 2009 sampai 2011. Harga pokok penjualan yang relatif tinggi 
menggambarkan bahwa tingkat biaya bahan baku untuk menghasilkan suatu 
produk juga tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan harga yang relatif rendah 
adalah dengan membeli secara tunai. Cara ini memerlukan dana kas yang cukup 
tinggi sedangkan nilai piutang usaha perusahaan pun relatif tinggi.       

Umur piutang PT Laksono Fajar Handoyo rata-rata per tahun memiliki 1 
periode perputaran selama 46 hari. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan dana 
yang tertanam dalam piutang usaha untuk berputar adalah sebanyak 46 hari dalam 
1 tahun. Dalam kurun 4 tahun terakhir kemampuan berputarnya menjadi lebih 
lama dibandingkan dengan tahun dasar, sehingga mengakibatkan perusahaan sulit 
mendapatkan uang tunai dalam waktu cepat, keadaan ini sangat menghambat
aktivitas produksi perusahaan yang membutuhkan dana cepat untuk melakukan 
produksi.

Rasio untuk persediaan memiliki rata-rata sebesar 12.52 kali atau 30 hari 
dalam 1 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan dana selama periode
tahun 2007 sampai 2011 memiliki nilai perputaran selama 30 hari. Selama periode 
tahun 2007 sampai 2011 perusahaan memiliki rasio persediaan yang setiap 
tahunnya semakin meningkat dan percepatannya semakin menurun.  

Kebijakan persediaan dan kebijakan piutang usaha akan berpengaruh 
penting terhadap modal kerja perusahaan dalam hal efisiensi dan profitabilitas. 
Pengelolaan piutang usaha dan persediaan yang lebih baik diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja dan meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana modal kerja perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dilihat 

dari aspek likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas?
2. Bagaimana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis kebijakan modal kerja yang diterapkan perusahaan selama 

periode tahun 2007 sampai 2011.
2. Menganalisis pengaruh modal kerja terhadap profit perusahaan.

1.4 Manfaat Peneilitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pelatihan intelektual 

yang dapat menambah pemahaman mengenai struktur modal dan kinerja 
keuangan perusahaan.
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2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan
kebijakan piutang usaha dan persediaan dalam struktur modal perusahaan 
untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan 
empiris yang telah ada untuk kemajuan dan pengembangan ilmiah di masa 
mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini melakukan analisis vertikal, horizontal, 
piutang, persediaan, siklus kas, modal kerja, dan analisis keuangan di PT Laksono 
Fajar Handoyo dengan produk spare part kendaraan bermotor. Analisis rasio 
yang digunakan yaitu rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas.
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