
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Konsumsi daging unggas telah mengalami peningkatan sangat tinggi dan 

tersebar luas, sementara perubahan permintaan akan konsumsi daging sapi, babi, 

dan produk susu bervariasi antar negara dan adanya perbedaan budaya. 

Permintaan konsumsi daging di masa mendatang diperkirakan tumbuh dengan 

tingkat pertumbuhan yang kurang lebih sama dibanyak Negara berkembang, 

Sementara itu peningkatan pertumbuhan permintaan di Cina akan meningkat 

tajam dan menyebabkan terjadinya impor besar-besaran di Cina (Andrew et al. 

2008). Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta tentu saja merupakan pasar 

yang besar. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa negara-negara besar yang 

memproduksi broiler (seperti Amerika Serikat dan Brazil) menjadikan Indonesia 

sebagai target pasar yang baik.Menurut (Prayugo et al.2012) hingga tahun 2008 

Indonesia telah menginpor sekitar 2,2 milyar broiler . Data hingga September 

tahun ini tidak kurang dari 600 ribu ekor GPS telah diimpor. Bila dihitung potensi 

produksi DOC-nya mendekati 2,5 miliar ekor, jadi ada kenaikan kurang lebih 400 

juta ekor dari tahun sebelumnya. (Kontan 2014) 

Ada dua model usaha peternakan yaitu peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan. Peternakan rakyat dicirikan skala kecil (peliharaan kurang 5.000 

ekor), rendah modal dan akses pasar, dan teknologi sederhana. Sebaliknya, 

perusahaan peternakan bermodal kuat, mengadopsi teknologi modern, terintegrasi 

secara vertikal, dan mengendalikan pasar. Karena perusahaan ini juga 

mengembangkan pola kemitraan dengan peternak, yang dapat kemudahan akses 

input produksi (DOC, pakan, vaksin) dan pasar. Pelaku usaha industri 

perunggasan di Indonesia yang tergabung dalam Forum Masyarakat Perunggasan 

Indonesia (FMPI), FMPI terdiri dari beberapa organisasi yang menjadi bagian 

dari industri perunggasan, antara lain: GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan 

Unggas) dan GPMT (Gabungan Perusahaan Makan Ternak). Hanya 4 Perusahaan 

anggota dari asosiasi FMPI yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), ke 

4 Perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha baik dalam sektor perunggasan 

maupun pakan ternak dan juga merupakan anggota asosisasi GPPU maupun 

GPMT. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud diatas adalah: (1) PT Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), (2) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), 

(3) PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN), (4) PT Sierad Produce Tbk (SIPD).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Gabungan Perusahaan Pembibitan 

Unggas (GPPU), konsumsi daging ayam per kilogram per kapita menunjukan 

peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 (perkiraan), dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1  Konsumsi daging ayam/Kg/kapita, produksi nasional DOC broiler, 

konsumsi pakan ternak 

Tahun 
Konsumsi daging 

ayam/Kg/kapita 

Produksi nasional DOC 

broiler (milyar ekor) 

Konsumsi pakan 

ternak (juta ton) 

2014 9.33 2.47 15.40 

2013 9.08 2.15 13.80 
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Tabel 1  Konsumsi daging ayam/Kg/kapita, produksi nasional DOC broiler, 

konsumsi pakan ternak (lanjutan) 

Tahun 
Konsumsi daging 

ayam/Kg/kapita 

Produksi nasional DOC 

broiler (milyar ekor) 

Konsumsi pakan 

ternak (juta ton) 

2012 6.97 1.84 12.70 

2011 6.28 1.66 11.30 

2010 4.99 1.40 9.90 
Sumber: GPPU, laporan keuangan perusahaan tahun 2010-2014 diolah kembali 

 

Tabel 1 mampu menjelaskan tren kenaikan konsumsi daging ayam yang 

meningkat dari tahun ketahun tentunya akan mendorong para pelaku di sektor 

perunggasan untuk meningkatkan produksi dengan melakukan  ekspansi usahanya 

baik perusahaan pembibitan unggas, pakan ternak dan peternak.  

Penjualan para pelaku usaha industri perunggasan di Indonesia berasal dari 

tiga segmen, yakni pakan ternak, anak ayam usia sehari (Day Old Chick/DOC), 

ayam olahan, dan lainnya. Komponen pakan masih banyak bergantung pada 

impor, terutama sumber protein (kedelai , tepung ikan, dn meat bone meal) dan 

jagung. Bahan baku jagung memiliki posisi tertinggi sebagai pakan unggas 

dengan porsi sekitar 60 sampai 70% ( Daryanto 2009). Di hulu hampir semua 

input produksi bergantung impor. Bukan hanya biang benih ayam (great-grand 

parent stock/GGPS) dan benih ayam (grand parent stock/GPS), tapi juga input 

pakan (bungkil jagung dan kedelai). Saat harga GGPS/GPS dan bahan pakan di 

pasar dunia naik atau nilai tukar tertekan imbasnya langsung terasa di pasar.  

Sejumlah produsen besar seperti Sierad Produce, Charoen Pokphand 

Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, telah mengembangkan pola kemitraan 

dengan menjalin kerjasama dengan perternakan rakyat. Perusahaan besar tesebut 

menyiapkan dana awal untuk membuka usaha peternakan rakayat, produsen 

memberi fasilitas pemeliharaan dan sapronak (sarana produksi peternakan) seperti 

bibit DOC, pakan, obatan-obatan, vitamin. Tugas peternak hanyalah 

mengusahakan agar anak ayam (DOC) tetap sehat dan panen tepat waktu. 

Umumnya kemitraan di Indonesia memiliki konsep contract farming antara 

produsen pakan ternak besar dengan para peternakan rakyat.  Konsep kemitraan 

secara umum yaitu dimana seorang peternak memelihara ayam untuk sebuah 

perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Ada dua pihak yang terlibat dalam 

kemitraan, yakni peternak dan perusahaan. Biasanya peternak menyediakan tanah, 

kandang, peralatan dan tenaga kerja, perusahaan menyediakan bibit berupa DOC 

(day old chicken), pakan, obat-obatan dan pengarahan manajemen.   

Setelah ayam yang dipelihara berusia 35 hari dan laku dijual, peternak 

baru mendapat hasilnya. Untuk pola kemitraan ternak ayam ini, bagi hasilnya 

meliputi dua bentuk. Pertama, setelah panen, peternak hanya mendapat upah 

untuk per ekornya. Kedua, peternak menerima upah dari selisih perhitungan 

antara jumlah modal yang diberikan dan hasil penjualan ayam. Dalam pola 

kemitraan ini, perusahaan akan menjamin harga minimum ayam siap jual, artinya 

bila harga ayam di pasar jatuh, peternak tidak akan dirugikan karena produksi 

ayam akan dibeli perusahaan inti dengan harga dasar yang telah disepakati. 

Krisis financial global yang terjadi pada tahun 2008 mengantarkan 

Indonesia membuka lebaran ekonomi yang penuh dengan potret buram pada 

tahun 2009. Salah satu portret buram tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang 
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melambat. Pada tahun 2009, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 

sebesar 4 sampai 5% saja. Padalah sebelumnya, pada tahun 2008 perekonomian 

Indonesia bias tumbuh diatas 6% per tahun. (Daryanto 2009). Kondisi krisis 

ekonomi tahun 2008-2009 juga secara langsung ataupun tidak langsung sangat 

berpengaruh terhadap kondisi peternakan nasional. Terjadinya pelemahan 

rupiah/penguatan kurs dollar sangat berpengaruh terhadap harga pakan ternak 

yang pada akhirnya harga ayam mengalami kenaikan.  

Berdasarkan Tabel 1 GPPU mencatat pertumbuhan sebesar 15% pertahun 

untuk produksi DOC (anak ayam usia sehari) Broiler dan memperkirakan laju 

pertumbuhan yang sama ditahun 2014 naik menjadi 2,47 milyar Doc dari 2,15 

milyar DOC pada tahun sebelumnya. Sedangkan GPMT memperkirakan 

pertumbuhan sebesar 11% dalam 5 tahun terakhir dan diperkirakan akan 

meningkat menjadi 15,4 Juta ton pada tahun 2014 dibandingkan 13,8 juta ton 

pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut merupakan jawaban atas tingginya 

permintaan masyarakat terhadap produksi ayam potong.  

Produksi broiler di Indonesia yang terus meningkat seiring berkembangnya 

genetik ayam yang mampu meningkatkan produktivitas dan makin meningkatnya 

pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Untuk itu, perusahaan dalam 

melakukan ekspansi untuk meningkatkan produksi tentunya dengan melakukan 

investasi baik investasi jangka pendek atau jangka panjang. Keputusan investasi 

Perusahaan merupakan keputusan finasial yang terpisah dari keputusan operasinal 

perusahan untuk pendanaan investasinya namun keputusan perusahaan ini akan 

mempengaruhi kebijakan modal kerja perusahaan. Untuk melihat ekspansi yang 

dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan 

tahun 2010 sampai 2014. 

 

Tabel 2 Aset Lancar, Liabilitas Jangka Pendek dan Modal Kerja Bersih 

Perusahaan Sektor Perunggasan terdafar di BEI 2010-2014 (dalam 

Milyar Rp.) 

Perusahaan Sektor 

Perunggasan 
2014 2013 2012 2011 2010 

CPIN                   

Total Aset Lancar   10,009.7  13%   8,824.9  23%   7,180.9  37%     5,225.8  22%     4,274.6  

Total Liabilitas Jangka Pendek     4,467.2  92%   2,327.0  7%   2,167.7  60%     1,357.9  -7%     1,461.3  

Modal Kerja     5,542.4  -15%   6,497.9  30%   5,013.2  30%     3,867.9  37%     2,813.3  

JPFA 

         Total Aset Lancar     8,709.3  -3%   9,004.7  40%   6,429.5  30%     4,932.3  11%     4,435.2  

Total Liabilitas Jangka Pendek     4,916.4  13%   4,361.5  24%   3,523.9  14%     3,100.0  84%     1,686.7  

Modal Kerja     3,792.9  -18%   4,643.1  60%   2,905.6  59%     1,832.3  -33%     2,748.5  

MAIN 

         Total Aset Lancar     1,875.2  88%      997.0  11%      894.2  24%        720.5  42%        507.4  

Total Liabilitas Jangka Pendek     1,742.4  77%      986.5  16%      852.7  66%        515.0  44%        356.6  

Modal Kerja        132.8  1164%        10.5  -75%        41.5  -80%        205.4  36%        150.8  

SIPD 

         Total Aset Lancar     1,720.6  23%   1,403.4  -15%   1,660.3  35%   1,229.33  15%   1,066.70  

Total Liabilitas Jangka Pendek     1,203.3  -2%   1,224.8  -15%   1,435.7  63%        882.6  56%        564.1  

Modal Kerja        517.3  190%      178.6  -20%      224.7  -35%        346.7  -31%        502.6  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan 2010-2014, diolah kembali 
 

Dari Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2010 - 2014 untuk ke 4 

Perusahaan diatas, dapat dilihat pada Tabel 2, bahwa ke 4 perusahaan dalam 

sektor perunggasan di BEI melakukan ekspansi, dari sisi modal kerja, dalam 5 

tahun terakhir secara rata-rata Total Aset Lancar meningkat sebesar 25%, Total 

Liabilitas Jangka Pendek sebesar 37% dan Modal Kerja meningkat secara rata-
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rata 81%. Investasi dan pendanaan dari luar perusahaan tentunya akan merubah 

struktur modal kerja perusahaan, perusahaan perlu menerapkan kebijakan modal 

kerja yang tepat sebagai salah satu cara untuk mengelola resiko yang timbul agar 

tetap dapat memiliki kemampuan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek 

maupun jangka panjangnya, sebagai bagian dari resiko bisnis untuk 

mempertahankan profitabilitas dan kesinambungan usaha. Pengukuran variabel 

kebijakan modal kerja yang diukur oleh Days Inventory on Hand (DIO),  Days of 

Payables outstanding (DPO), Days Sales Outstanding (DSO) dan Net Trade 

Cycle (NTC).  

Tabel 3 menjelaskan modal kerja untuk mengukur tingkat ekspansi 

perusahaan perunggasan dapat dihubungkan dengan profitabilitas. Profitabilitas ke 

4 perusahaan dalam sektor perunggasan dari penjualan bersih dan laba bersih 

dapat dilihat pada Tabel 3, bahwa dalam 5 tahun terakhir penjualan bersih rata-

rata meningkat sebesar 12%. Laba bersih secara umum untuk periode 2010 – 2012 

mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4% per tahun, namun mengalami penurunan 

yang cukup besar pada tahun 2013 dan 2014.  

 

Tabel 3 Penjualan Bersih dan Laba Bersih Perusahaan Sektor Perunggasan   

terdafar di BEI 2010-2014 

Perusahaan 

 Sektor 

Perunggasan 

Penjualan Bersih (Milyar Rp.)  Laba Bersih (Milyar Rp.) 

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 

CPIN 
     

29,150.3  

     

25,663.0  

     

21,310.9  

     

17,958.0  

     

15,077.8  

     

2,106.9  

     

3,451.3  

     

3,376.5  

     

2,974.6  

     

2,818.2  

JPFA 
     

24,458.9  

     

21,412.1  

     

17,832.7  

     

15,633.1  

     

13,955.8  

         

542.5  

         

895.9  

     

1,364.9  

         

872.3  

     

1,436.9  

MAIN 
       

4,502.1  

       

4,193.1  

       

3,349.6  

       

2,634.5  

       

2,036.5  

      

(108.3) 

         

310.9  

         

302.4  

         

205.0  

         

224.9  

SIPD 
       

2,505.6  

       

3,854.3  

       

4,354.5  

       

4,029.1  

       

3,642.5  

           

24.8  

           

11.3  

           

19.8  

           

34.0  

           

93.1  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan 2010-2014, diolah kembali 

 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa manajemen modal kerja 

mungkin memiliki efek penting pada profitabilitas perusahaan (Samiloglu dan 

Demirgunes 2008). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Shin dan Soenen (1998), 

Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Raheman dan Nasr (2007), yang mengemukan 

Antara lain bahwa modal kerja dapat diukur dari siklus konversi kas  yang terdiri 

dari periode stockholding, koleksi debitur, periode dan periode pembayaran 

kreditur. Para peneliti ini didukung bahwa investasi yang lebih besar dalam modal 

kerja mengarah ke penurunan profitabilitas perusahaan (Gracia dan Sonano 2007; 

Nazir dan Afra 2009). Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan. Oleh karena itu, manajer dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan mereka dengan meminimalkan perputaran persediaan , rasio piutang 

rekening dan dengan mengurangi rasio penjualan kredit, Agha (2014).Modal kerja 

dianggap sebagai ukuran efisiensi perusahaan dan kesehatan keuangan jangka 

pendek, Selain itu modal kerja adalah komponen penting untuk kelangsungan 

hidup perusahaan dan komponen utama untuk meningkatkan profitabilitas , 

Warrad (2013). 

Kebijakan pembelanjaan yang menyangkut pengalokasian dan atau 

kebijaksanaan investasi dalam berbagai aktiva dan kebijaksanaan pemenuhan 

dana atau pemilihan sumber dana. Mengingat penting dan strategisnya 
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manajemen modal kerja pada suatu perusahaan dalam rangka kelangsungan 

hidup, perkembangan, pertumbuhannya yang dihadapkan pada situasi persaingan 

maka perlu diperhatikan beberapa aspek dari cara pembelanjaan modal kerja, 

likuiditas, tingkat perputaran modal kerja, kapasitas aktiva lancar yang 

mempunyai hubungan atau pengaruh secara serentak terhadap ROA (Estiasih dan 

Pudji 2005). 

Analisis  dengan  menggunakan  rasio  keuangan  dapat memudahkan  para 

penganalisa untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan kebijakan suatu  

perusahaan  atau  dengan  kata  lain  untuk  mengetahui  apakah  suatu perusahaan  

tersebut  dapat  menggunakan  sumber  dananya  secara  efesien  dan efektif 

mungkin atau tidak. Pengukuran  keberhasilan  pengelolaan  modal  kerja  dapat  

menggunakan  rasio  perputaran  modal  kerja. Dengan  menggunakan  rasio  ini  

dapat  diketahui  efektifitas  penggunaan  modal  kerja  perusahaan  pada  satu 

periode  tertentu,  Kasmir  (2010). Menurut Charitou et al. (2010) pemanfaatan 

sumber daya perusahaan secara efisien, berhubungan dengan pengelolaan modal 

kerja, berarti bahwa manajemen harus menemukan cara yang efektif dan efisien 

dalam menangani kas yang tersedia untuk operasi sehari-hari agar mencapai hasil 

yang optimal 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya memunculkan 

pertanyaan apakah  perusahaan  memanfaatkan  modal  kerjanya  dengan  baik 

sehingga bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau malah sebaliknya. 

Mengukur perputaran modal kerja  adalah  membandingkan  penjualan  bersih  

perusahaan  dengan  modal  kerjanya  selama  satu  periode, sehingga melalui 

rasio ini dapat diketahui apabila semakin tinggi  perputaran modal kerja maka 

semakin efektif penggunaan modal kerja  perusahaan, sebaliknya semakin rendah 

perputaran modal kerja semakin tidak efektif penggunaan  modal  kerja  

perusahaan  sehingga  menyebabkan  terhambatnya  kegiatan  operasional  

perusahaan yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan perusahaan dalam 

perolehan keuntungannya.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian ini dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berikut ini,  

1. Bagaimana kebijakan modal kerja yang ditetapkan oleh  perusahaan sektor 

perunggasan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 

2006-2014?  

2. Bagaimana profitabilitas perusahaan sektor perunggasan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2006-2014?  

3. Bagaimana pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 

baik masing-masing perusahaan maupun secara sektoral? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Menganalisis kebijakan modal kerja perusahaan di sektor perunggasan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2006-2014. 
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2. Menganalisis profitabilitas perusahaan di sektor perunggasan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2006-2014. 

3. Menganalisis pengaruh kebijakan modal kerja yang dilakukan oleh 

perusahaan disektor perunggasan terhadap profitabilitas perusahaan dalam 

kurun waktu yang sama. 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara umum sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi 

perusahaan dalam menerapkan kebijkaan likuiditas sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pembaca 

sehingga dapat  digunakan sebahai bahan informasi atau rujukan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan likuiditas dan 

profitabilitas. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapakan menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan profitabilitas. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus Penelitian ini pada pengaruh kebijakan modal kerja pada 

profitabilitas 4 perusahaan sektor perunggasan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2006–2014 menggunakan data kuartalan.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah: “concern the acquisition financing and 

management of assets with some overall goal in mind”(Van Horne et al. 2009). 

Jadi fungsi pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi 

dalam tiga area utama, yaitu investasi, pendanaan dan manajemen aktiva. 

1. Keputusan Investasi: 

Keputusan investasi merupakan keputusan paling penting dalam peciptaan 

nilai perusahaan. Manajer keuangan harus menetapkan jumlah dan komposisi 

yang akan dikelola perusahaan. Keputusan aktiva yang secara ekonomis tidak 

dapat digunakan lagi sehingga harus dikurangi, dihapuskan atau diganti, juga 

menjadi perhatian manajer keuangan. Keputusan investasi tergambar pada sisi 

kiri neraca. 

2. Keputusan Pendanaan: 

Dalam keputusan pendanaan, manajer keuangan berpikir tentang pengelolaan 

sisi kanan neraca. Pilihan pendanaan yang tersedia adalah dana pendanaan 

utang menyediakan dua pilihan, utang lancar (liabilitas jangka pendek) atau 
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