
1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi modern saat ini mendorong perusahaan
untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan industri yang sangat
tinggi. Menghadapi kondisi tersebut maka perusahaan harus melakukan
pengembangan dan perluasan pasar. Perusahaan harus merencanakan dan
merapkan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatan operasinya agar terus
meningkatkan kemampuan bersaing dan mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Perusahaan yang mampu bertahan dalam persaingan harus dapat
mengelola aset yang dimiliki untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan memerlukan modal
kerja yang cukup untuk tetap dapat mempertahankan produktifitas usaha,
membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan operasional harian.

Salah satu industri yang berkembang sangat cepat adalah industri
penerbitan, percetakan dan rekam media. Industri percetakan dan penerbitan
merupakan salah satu industri yang berskala sangat variatif baik dilihat dari sisi
ukuran usaha, produk maupun prosesnya. Di Indonesia, industri ini sudah ada
sejak awal abad 20. Saat ini industri tersebut telah berkembang pesat dan
populasinya tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke desa-
desa. Sedangkan skala investasinya dimulai dari angka jutaan rupiah hingga
milyaran rupiah. Menurut Dameria (2008), percetakan  merupakan teknologi atau
seni yang memproduksi salinan dari sebuah image dengan sangat cepat, seperti
kata-kata atau gambar-gambar (image) di atas kertas, kain, dan permukaan-
permukaan lainnya. Percetakan dianggap sebagai salah satu penemuan yang
paling penting dan berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia dikarenakan
hasil percetakan dapat dengan cepat mengkomunikasikan pemikiran dan informasi
ke jutaan orang. Produksi atas media cetakan seperti buku, kalender, buletin,
majalah, surat kabar, poster, kertas dinding, bahan kain, plastik dan metal terus
terus meningkat.

Perusahaan percetakan di Indonesia berkembang dengan pesat, baik dalam
skala besar, menengah maupun skala kecil. Perkembangan jumlah perusahaan
percetakan yang terus bertambah mengakibatkan semakin tingginya persaingan
usaha di bidang tersebut. Perusahaan percetakan agar tetap bertahan dituntut
untuk terus meningkatkan daya saing dan kinerja baik keuangan maupun non
keuangan.

Sebagian besar perusahaan percetakan beroperasi berdasarkan job-order,
mulai dari perusahaan yang hanya mencetak kartu undangan, brosur, leaflet,
merek barang, kemasan, bahkan media cetak dan produk-produk penerbitan.
Perkembangan industri ini sangat terpengaruh pihak lain sebagai pemberi order,
sementara untuk hal-hal tertentu order tersebut bergantung kepada kondisi
lingkungan, misalnya order akan meningkat pada saat ada kegiatan pemilu,
menjelang tahun ajaran baru serta peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan
sosialisasi dan komunikasi.
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Teknologi dalam industri percetakan semakin berkembang dan mengalami
kemajuan yang pesat, sehingga pada saat ini industri percetakan sudah semakin
lengkap dan modern. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar
lima sektor industri yang mengalami pertumbuhan produksi signifikan sepanjang
2013. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, mencatat pertumbuhan
produksi sebesar 11,48%, diikuti pertumbuhan industri barang logam, bukan
mesin dan peralatannya 11,37%, industri makanan 10,77%, industri logam dasar
10,57%, dan industri percetakan serta reproduksi media rekaman naik sebesar
9,42%. Blue-Print Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif
Indonesia 2025 yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan pada tahun 2008
memaparkan industri percetakan termasuk dalam rencana pengembangan 14
subsektor industri kreatif (2009-2015). Dukungan pemerintah terhadap industri
percetakan adalah dengan mengeluarkan regulasi terkait kebijakan harga bahan
baku produksi (kertas), pemberantasan pembajakan, promosi buku-buku
Indonesia di manca negara, pembatasan buku murah dan dukungan lembaga
finansial terhadap industri percetakan.

Teknologi cetak menurut Dameria (2008), secara garis besar dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu teknologi cetak dengan acuan cetak permanen
(conventional printing) dan teknologi cetak tanpa acuan cetak permanen (non
impact printing). Berdasarkan bentuk acuan cetak secara konvensional terbagi
atas : Cetak Datar (Lithography) yaitu Sheetfed Offset dan Web Offset, Cetak
Tinggi (Relief Printing) yaitu Letter Press dan Flexografi, Cetak Dalam (Gravure
Printing) yaitu Rotogravure dan Intaglio, Cetak Saring (Screen Printing) dan
Cetak Sablon, sedangkan menurut teknologi cetak tanpa acuan cetak permanen
terdiri dari beberapa sistem seperti sistem fotografi, electrofotografi, lonografi,
magnetografi, inkjet dan thermografi.

Percetakan termasuk dalam jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang
manufaktur. Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur memerlukan
perhatian yang lebih terhadap pengelolaan aktiva lancarnya agar lebih efisien. Hal
ini karena proporsi aktiva lancar perusahaan manufaktur biasanya lebih dari
separuh total aktivanya. Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah
membuat perusahaan merealisasi pengembalian atas investasi (ROI) yang rendah.
Akan tetapi, perusahaan dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat
mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar
(Van Horne dan Wachowicz 2005).

Salah satu masalah kebijakan keuangan yang dihadapi perusahaan adalah
masalah efisiensi modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting
dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal
kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau terhenti sama
sekali. Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam
perusahaan, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan
komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini. Perusahaan yang
tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka
perusahaan kemungkinan mengalami insolvency (tak mampu memenuhi
kewajiban jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidasi. Aktiva
lancar harus cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sedemikian rupa,
sehingga menggambarkanadanya tingkat keamanan (margin safety) yang
memuaskan. Sementara itu, jika perusahaan menetapkan modal kerja yang
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berlebih akan menyebabkan perusahaan overliquid sehingga menimbulkan dana
menganggur yang akan mengakibatkan inefisiensi perusahaan, dan membuang
kesempatan memperoleh laba.

Indikator adanya manajemen modal kerja yang baik adalah adanya
efisiensi modal kerja. Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja
(working capital turnover), perputaran piutang (receivable turnover), perputaran
persediaaan (inventory turnover). Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas
diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas.
Makin pendek periode perputaran modal kerja, makin cepat perputarannya
sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efisien yang
pada akhirnya rentabilitas semakin meningkat.  Dalam penentuan kebijakan modal
kerja yang efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah adanya pertukaran (trade
off) antara faktor likuiditas dan profitabilitas (Horne 1997).

Apabila perusahaan memutuskan menetapkan modal kerja dalam jumlah
yang besar, kemungkinan tingkat likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk
memperoleh laba yang besar akan menurun yang pada akhirnya berdampak pada
menurunnya profitabilitas. Sebaliknya jika perusahaan ingin memaksimalkan
profitabilitas, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan.
Makin tinggi likuiditas, maka makin baiklah posisi perusahaan di mata kreditur.
Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas yang tinggi tak
selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-dana yang
menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-
proyek yang menguntungkan perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana suatu
perusahaan dapat dipenuhi dari sumber internal perusahaan dari setoran modal
pemegang saham atau  laba ditahan yang tidak dibagi dan digunakan kembali
sebagai modal. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dapat juga dipenuhi dari
sumber eksternal yaitu dengan meminjam dana kepada pihak kreditur seperti
bank, lembaga keuangan bukan bank

Perumusan Masalah

PT XYZ sebagai salah satu perusahaan percetakan didirikan pada tahun
2000, dengan prioritas utama untuk mendukung perkembangan Buku Petunjuk
Telepon (Yellow Pages) yang diterbitkan oleh PT Infomedia Nusantara dan
berkembang menjadi perusahaan yang bergerak dibidang Percetakan dan
Penerbitan berskala Nasional. PT XYZ bergerak di industri cetakan Offset
dengan kapasitas produksi cetak lembaran (sheetfed) dan cetak gulungan (web
offset). Seluruh kompetensi, baik SDM yang handal maupun fasilitas
infrastruktur yang dimiliki didedikasikan untuk mewujudkan komitmen
perusahaan dan memberikan total solusi yang terbaik kepada seluruh pelanggan
dengan prioritas utama adalah kebutuhan dalam group PT Telekomunikasi
Indonesia, Tbk.

Berbagai inovasi dan pengembangan pelayanan serta peningkatan
kapasitas produksi terus dilakukan oleh PT XYZ untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Pada awal
pendirian PT XYZ ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan PT Infomedia
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Nusantara untuk mencetak dan menerbitkan Buku Petunjuk Telepon (BPT)
White Pages Telkom dan Buku Panduan Informasi Bisnis (PIB) Yellow Pages di
seluruh Indonesia.

Proses produksi di PT XYZ adalah memproduksi setelah ada nya
pemesanan dari pelanggan. Bertrand, Wortman & Wijngaard (1990)
mengklasifikasikan sistem manufaktur berdasarkan tipe produksi menjadi 4
kategori, yaitu 1) Make to Stock (MTS), 2) Assemble to Order (ATO),3) Make to
Order (MTO) dan 4) Engineer to Order (ETO). PT XYZ masuk dalam klasifikasi
Engineer to Order (ETO) yaitu tidak ada persediaan barang jadi. Produk belum
akan dibuat sebelum ada order dari pemesan. Ketika order datang, perusahaan
akan mengembangkan desain produk dan memproduksi sesuai dengan spesifikasi
yang dipersyaratkan oleh pelanggan.

Upaya-upaya pengembangan pasar terus dilakukan agar PT XYZ dapat
terus mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Evaluasi
dilakukan untuk mendorong usaha pencapaian penjualan baru dan
mempertahankan serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tuntutan
pemegang saham untuk pencapaian target revenue mendorong PT XYZ terus
berupaya dalam peningkatan penjualan. Upaya meningkatkan penjualan
mengalami kendala dalam ketersediaan modal kerja. Hal tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut ini yang menggambarkan posisi keuangan PT XYZ tahun 2009
-2013.

Tabel 1 Posisi Keuangan PT. XYZ 2009 -2013 (dalam Jutaan Rp)
Indikator 2009 2010 2011 2012 2013

Penjualan 68.699 62.771 71.888 70.017 92.178
Laba Usaha 5.927 9.254 12.920 8.307 9.877
Laba Bersih 2.185 2.766 3.189 2.387 2.436
Aset Tetap 25.119 27.342 26.219 36.940 51.814
Kas dari Operasi 4.647 8.881 4.864 20.737 (17.313)
Kas setara kas 1.888 4.101 3.297 3.968 12.529
Total Aset 76.440 86.068 86.581 91.209 122.945

Sumber : Laporan Keuangan Audited 2009 -2013 (Olahan)

Dari Tabel 1 pada tahun 2013 terlihat peningkatan penjualan sebesar 34%
dari 2009 dan komposisi Beban Langsung (Harga Pokok Penjualan) yang
konstan di rata-rata 70 % per tahun. Hal tersebut menunjukkan performansi laba
operasi  yang bagus dalam laporan keuangan PT XYZ. PT XYZ tetap dapat
memperoleh keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata laba
operasi sebesar 13% per tahun  akan tetapi  tidak diiringi dengan tingkat
keuntungan bersih (laba bersih) yang tidak mengalami peningkatan dan hanya
berkisar 3-4% per tahun. Kondisi tersebut disebabkan beban-beban di luar Harga
Pokok Penjualan seperti beban bunga yang sangat besar dan terus meningkat dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Perusahaan melakukan ekspansi usaha
dengan kebijakan investasi yang besar. Pada tahun 2013 pertumbuhan Aktiva
Tetap mencapai 106% dari tahun 2009. Menurut Gitman (2000) saldo kas
minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan adalah 10% dari penjualan.
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa ketersediaan kas perusahaan di tahun 2009-
2012 sebesar 3-7%. Pada tahun 2013, penerimaan kas dari operasi mengalami
penurunan dan saldonya negatif. Hal tersebut disebabkan perusahaan
menanggung pembayaran denda pajak yang sangat tinggi. Saldo kas setara kas
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meningkat sebesar 14% di tahun 2013 disebabkan adanya tambahan pinjaman
modal kerja dari pemegang saham untuk menutupi defisit net working capital di
tahun 2012.

Pengelolaan perusahaan (Supriyadi 2011) pada dasarnya merupakan suatu
rangkaian kegiatan pembelian (pembelanjaan), produksi, pemasaran dan
pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan yang paling sering menjadi
permasalahan adalah masalah pembelanjaan perusahaan yang mana menyangkut
masalah keseimbangan keuangan (financial) yang ada dalam perusahaan tersebut.
Manajemen perusahaan harus mengelola modal kerja dengan baik dikarenakan di
dalam pengelolaan tersebut ada beberapa kontradiksi antara modal kerja yang
menitikberatkan pada usaha untuk menjaga likuiditas dan modal kerja yang
menitikberatkan pada usaha mendapatkan keuntungan (profitabilitas).

Kontribusi penjualan PT XYZ terbesar adalah di pasar captive yaitu
pencetakan Buku Petunjuk Telepon (BPT) dari induk perusahaan PT Infomedia
Nusantara dan PT Metra Digital Media. Peningkatan di tahun 2013 mencapai
34%. Akan tetapi  peningkatan penjualan captive tidak diiringi oleh peningkatan
volume cetak captive. Menurut catatan, penjualan captive mengalami trend
penurunan di  spesifikasi operasional pada jumlah buku dan halaman. Peningkatan
penjualan captive 2013 di tunjang oleh kenaikan harga jual ke customer
diakibatkan  nilai tukar rupiah yang tinggi. Sebagian besar pengadaan bahan baku
cetak untuk Buku Petunjuk Telepon menggunakan mata uang asing. Adapun trend
data cetak Buku Petunjuk Telepon (BPT) dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 2 Trend Spesifikasi Buku Petunjuk Telepon (BPT) 2009 -2013
Indikator SAT 2009 2010 2011 2012 2013

BPT Jml 74 79 74 76 76

Oplaag Buku 2.979.500 3.360.800 2.955.500 2.980.500 2.980.500

Jumlah Hal Hal 27.534 28.360 18.596 30.582 23.061

Pertumbuhan % 100% 3% -32% 11% -16%
Sumber : Laporan Keuangan (audited) Tahun 2009 -2013 (olahan)

Dari kondisi tersebut, perusahaan berupaya untuk mencari dan
memperluas pasar di luar captive (BPT Telkom) yaitu pasar commercial seperti
pemerintahan, swasta dan bank. Akan tetapi karakteristik pembayaran dari
pelanggan pada pasar pemerintahan, swasta dan perbankan tidak ada uang muka
pembayaran (down payment) dan umur piutang yang lebih dari 6 (enam) bulan.
Dengan kontinuitas produksi captive setiap bulan maka cash cycle perusahaan
sebaiknya selama 30 hari. Data operating cyle dan cash cycle perusahaan dari
tahun 2011 – 2013 dapat dilihat di grafik berikut ini :
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Sumber : Laporan keuangan (audited) Tahun 2009 -2013
Gambar 1 Operating dan Cash Cycle PT. XYZ 2011 -2013

Operating cyle dan cash cycle dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan terikat dalam piutang dan persediaan
selama lebih dari 200 hari dan hampir mencapai 300 hari atau lebih dari 6-9
bulan. Hal itu menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan ketersediaan kas
untuk membiayai kegiatan operasional. Kondisi tersebut mendorong perusahaan
menggunakan pinjaman atau hutang untuk membiayai aktivitas operasional.
Peningkatan beban bunga disebabkan sebagian besar pembelanjaan perusahaan di
danai oleh pihak kreditur yaitu bank dan lembaga keuangan. Biaya operasional
dan investasi atas aktiva tetap terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut
mengakibatkan perusahaan menanggung beban bunga yang cukup besar setiap
tahunnya. Penelitian Deesomsak (2004) meneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi total hutang dan hasil penelitian menggambarkan terdapat
hubungan positif antara hutang dengan ukuran perusahaan dan hubungan negatif
dengan pertumbuhan, likuiditas dan kinerja harga saham. Eljelly (2004) menguji
hubungan antara likuiditas dan profitabilitas. Variabel yang digunakan adalah
rasio lancar dan cash cycle. Dengan menggunakan analisis regresi, hasil penelitian
ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara likuiditas
dan profitabilitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan modal
kerja yang tidak efisien akan menyebabkan kegagalan bisnis perusahaan. Berikut
dapat dilihat komposisi pembiayaan modal kerja dari PT XYZ.

Tabel 3 Struktur Modal PT. XYZ 2009 -2013 (dalam jutaan Rp)
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Pinjaman 30.053 69% 32.373 70% 32.921 69% 33.391 71% 62.590 67%
Modal
Sendiri 13.485 31% 14.066 30% 14.489 31% 13.687 29% 31.132 33%

Total 43.538 100% 46.439 100% 47.410 100% 47.078 100% 93.721 100%
Sumber : Laporan keuangan (audited) Tahun 2009 -2013

Komposisi struktur modal di PT XYZ dapat digambarkan dalam grafik
sebagai berikut :
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Gambar 2 Grafik struktur modal PT. XYZ 2009 – 2013

Dari Tabel 3 komposisi modal di atas terlihat bahwa pembiayaan atas
pembelanjaan  perusahan rata-rata sebesar  70% didanai oleh pinjaman
dibandingkan modal sendiri yang hanya sebesar  30%. Penelitian Kalia (2013)
menjelaskan pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap
profitabilitas yang diukur dengan return on assets dan return on equity. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang berpengaruh signifikan terhadap return on assets dan return on equity.
Sedangkan hutang jangka pendek berpengaruh dominan terhadap return on assets
dan return on equity.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan  upaya peningkatan target
penjualan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dari aspek likuiditas,

solvabilitas, profitabilitas, rasio arus kas, degree of operating leverage,
degree of financial leverage dan degree of total leverage perusahaan.

2. Bagaimana pengelolaan modal kerja di PT XYZ?
3. Bagaimana faktor-faktor modal kerja dan faktor lainnya yang mempengaruhi

Debt to Total Asset dari PT XYZ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dilihat dari aspek likuiditas,
solvabilitas, profitabilitas, rasio arus, degree of operating leverage, degree
of financial leverage dan degree of total leverage perusahaan.

2. Menganalisis pengelolaan modal kerja di PT XYZ
3. Menganalisis faktor-faktor modal kerja dan faktor lainnya yang

mempengaruhi Debt to Total Asset dari PT XYZ.
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Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:
1. Bagi manajemen PT XYZ mendapatkan masukan dalam mengelola dan

meningkatkan kinerja keuangan.
2. Bagi manajemen PT XYZ mendapat masukan dalam pengelolaan modal kerja

yang efektif.
3. Bagi penulis agar dengan penelitian ini lebih memahami kinerja keuangan

dan pengelolaan faktor-faktor modal kerja dan faktor lainnya yang
mempengaruhi Debt to Total Asset pada suatu perusahaan.

4. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan dalam menyusun kebijakan keuangan perusahaan terutama yang
berkaitan dengan kinerja keuangan dan faktor-faktor modal kerja serta faktor
lainnya yang mempengaruhi Debt to Total Asset pada suatu perusahaan, dan
menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah pada
perusahaan industri percetakan PT XYZ. Data yang digunakan adalah data
keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, laporan
keuangan, analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio arus kas, degree of
operating leverage, degree of financial leverage dan degree of total leverage,
faktor-faktor modal kerja dan faktor lainnya yang mempengaruhi Debt to Total
Asset. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada aspek-aspek keuangan,
tidak membahas secara lebih lanjut di luar aspek tersebut, seperti aspek politik,
pemasaran, dan sumber daya manusia pada perusahaan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Modal Kerja

Menurut Sawir (2005), modal kerja adalah adalah keseluruhan aktiva
lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang
tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal
kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan,
karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk
kegiatan sehari-hari dan kewajiban lainnya seperti membayar tagihan, membayar
hutang, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Menurut Dong dan Su
(2010), modal kerja idealnya dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 12 bulan.
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