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Latar Belakang 

 

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatannya selalu membutuhkan 

dana dan kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan 

investasi maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, seperti 

pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, gaji pegawai, membayar hutang, 

dan pembayaran lainnya. Oleh karena itu, tugas para manajer suatu perusahaan 

adalah merencanakan masa depan dan memperlancar operasi perusahaan sehingga 

dapat mencapai tujuan yaitu pencapaian laba maksimal dan kelangsungan hidup 

perusahaan. Dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membelanjai operasi 

sehari-hari disebut modal kerja. 

Modal kerja yang dimaksud adalah aset lancar perusahaan berupa kas, 

piutang, dan persediaan.  Modal kerja merupakan bagian keputusan keuangan 

jangka pendek pada setiap perusahaan. Struktur keuangan perusahaan pada 

dasarnya berfokus kepada keputusan keuangan jangka panjang, khususnya 

investasi, struktur modal, dividen, atau penilaian perusahaan keputusan. Namun, 

aktiva dan kewajiban jangka pendek merupakan komponen penting dari total 

aktiva dan perlu ketelitian untuk dianalisis (Nazir and Afza 2009). Modal kerja 

adalah salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan, karena 

tanpa modal kerja maka perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk 

menjalankan aktivitasnya.   

Modal kerja merupakan masalah pokok dan penting yang seringkali 

dihadapi oleh perusahaan.  Hal ini dikarenakan modal kerja dan aktiva lancar 

merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva, sehingga perusahaan dituntut 

untuk selalu meningkatkan efisiensi kerja agar dapat tercapai tujuan yang 

diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal.    

Modal kerja bersih perusahaan merupakan investasi modal perusahaan 

dalam aset lancar (seperti kas, piutang usaha dan persediaan) dan penggunaan 

kewajiban lancar (seperti hutang usaha) untuk membelanjakan investasi tersebut.  

Investasi dalam modal kerja bersih diperlukan untuk mendukung operasi 

perusahaan, dan tanpa investasi yang memadai tidak akan mungkin dapat 

melakukan bisnis dan menghasilkan pendapatan.  Investasi dalam modal kerja 

harus digunakan secara efisien.  Investasi yang berlebihan akan mengakibatkan 

adanya modal kerja yang menganggur, kekurangan investasi dalam modal kerja 

akan mengakibatkan timbulnya masalah likuiditas.  Manajemen modal kerja yang 

efisien adalah salah satu karakteristik kunci dari suksesnya keuangan perusahaan. 

Manajemen modal kerja merupakan suatu bagian yang penting untuk 

setiap unit ekonomi dan dikategorikan sebagai fungsi yang paling utama dalam 

manajemen perusahaan.  Setiap organisasi, baik yang berorientasi profit maupun 

non profit, dan terlepas dari ukuran dan sifat bisnis, membutuhkan jumlah modal 

kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional bisnisnya 

(Mukhopadhyay 2004). Menurut Shehzad et al. (2012) bahwa manajemen modal 

kerja adalah kombinasi yang optimal dari akun-akun modal kerja; artinya asset 

lancar dan liabilitas lancar seharusnya dijalankan sedemikian rupa untuk 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, sangat penting 
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untuk mengetahui bagaimana kebijakan manajemen modal kerja dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada awalnya tujuan utama dari manajemen 

modal kerja adalah untuk mempertahankan kas yang cukup untuk memenuhi 

klaim yang jatuh tempo dari kreditur. Namun, konsep dari manajemen modal 

kerja sudah berubah dan sekarang hal itu mencakup pula pengelolaan dari semua 

aktiva lancar termasuk kas, surat berharga, piutang, persediaan serta kewajiban 

lancar (Raheman et al, 2011). Modal kerja yang cukup memungkinkan suatu 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami kesulitan dan 

hambatan yang mungkin akan timbul. Adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukan terdapat dana yang tidak produktif dan hal ini akan merugikan karena 

dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara efektif dalam kegiatan perusahaan. 

Sebaliknya, kekurangan modal kerja merupakan sebab utama kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.   

Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan berbeda-

beda, salah satunya tergantung pada jenis perusahaan dan besar kecilnya 

perusahaan itu sendiri. Kebijakan perusahaan dalam mengelola jumlah modal 

kerja secara tepat akan menghasilkan keuntungan yang benar-benar diharapkan 

oleh perusahaan, sedangkan akibat pengelolaan modal yang kurang tepat akan 

mengakibatkan kerugian. Shin dan Soenen (1998) menekankan bahwa manajemen 

modal kerja yang efisien akan menciptakan nilai bagi para pemegang saham.  

Kegiatan penyediaan modal tersebut bersifat dinamis sehingga harus disesuaikan 

dengan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan modal kerja yang 

baik akan lebih memperlancar aktivitas perusahaan dalam meningkatkan usaha 

untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Pengelolaan modal kerja yang baik 

dapat dilihat dari ketepatan penggunaannya, adapun penggunaan modal kerja 

tersebut biasanya digunakan untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran  hutang 

atau pembelian saham, pembayaran dividen dan pembayaran beban atau biaya.  

Selain itu, perusahaan juga harus dapat memilih sumber-sumber dana yang baik 

dan dapat mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Sumber-sumber dana 

dapat diperoleh perusahaan melalui modal sendiri, keuntungan yang diperoleh 

(laba), hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. 

Setiap perusahaan atau badan usaha yang berorientasi pada laba selalu 

mempunyai tujuan akhir yaitu pencapaian laba yang maksimal dan menekan 

pengeluaran seminimal mungkin. Keuntungan atau laba merupakan sarana yang 

penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, semakin tinggi 

laba yang diperoleh maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta tangguh menghadapi persaingan. Perusahaan dituntut untuk 

seefisien mungkin dalam arti bahwa dengan pengorbanan tertentu yang diberikan 

maka akan dicapai hasil yang sebesar mungkin. Dalam hal ini, pengorbanan atau 

yang dikatakan sebagai input adalah modal usaha sedangkan outputnya laba 

usaha. Samiloglu dan Demirgunes (2008) berpendapat bahwa manajemen modal 

kerja memiliki efek yang sangat penting pada profitabilitas perusahaan. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

disebut profitabilitas. Masalah profitabilitas ini penting bagi kelangsungan hidup 

dan perkembangan perusahaan. Bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas dapat 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perusahaan 

yang dipimpinnya, sedangkan bagi penanam modal dapat digunakan sebagai tolak 

ukur prospek modal yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Profitabilitas 
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bagi perusahaan adalah kemampuan menggunakan modal kerja secara efisien dan 

memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan 

mengembalikan hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang. 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor 

pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-

2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) mencapai 10.26% dengan pertumbuhan sekitar 3.90%. Subsektor 

perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian.  

Selain itu subsektor perkebunan juga merupakan penyedia bahan baku bagi sektor 

industri, penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa. Kelapa sawit merupakan 

salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting 

dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditi 

ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara di luar 

minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar 

kedua setelah Malaysia, demikian juga merupakan negara eksportir kelapa sawit 

terbesar kedua setelah Malaysia. 

Berdasarkan data yang diolah GAPKI, total ekspor CPO (crude palm oil) 

dan turunannya asal Indonesia pada tahun 2015 mencapai 26.40 juta ton atau naik 

21% dibandingkan dengan total ekspor 21.76 juta ton. Adapun produksi CPO dan 

turunannya 2015 diprediksi mencapai 32.5 juta ton (termasuk biodiesel dan 

oleochemical). Angka produksi ini naik 3% dibandingkan total produksi tahun 

2014 yang hanya mencapai 31.5 juta ton. Subsektor perkebunan khususnya 

perusahaan CPO merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan 

paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi.  Secara keseluruhan, 

areal perkebunan meningkat dengan laju 2.6% per tahun pada periode tahun 2000-

2003, dengan total areal pada tahun 2003 mencapai 16.3 juta ha. Dari beberapa 

komoditas perkebunan yang penting di Indonesia kelapa sawit tumbuh lebih pesat 

dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dengan laju pertumbuhan 

diatas 5% per tahun. Pertumbuhan yang pesat dari kelapa sawit tersebut pada 

umumnya berkaitan dengan tingkat profitabilitas perusahaan komoditas tersebut 

relatif lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal 

komoditas tersebut. 

Salah satu pengukuran profitabilitas adalah dengan menghitung earnings 

after tax (EAT), merupakan suatu pengukuran yang menunjukan profitabilitas dan 

kemampuan perusahaan dalam beroperasi yang mana mencakup faktor signifikan 

perubahan working capital. Secara rinci pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

CPO dalam subsektor perkebunan dijelaskan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Pertumbuhan Earning After Tax (EAT) pada perusahaan perkebunan  

kelapa sawit selama 7 tahun dalam Jutaan Rupiah 

Tahun 
Kode Emiten 

AALI BWPT LSIP SMAR TBLA SGRO 

2009 1 660 649 167 467 707 487 748 495 250 955 281 767 

2010 2 103 652 243 588 1 033 329 1 260 513 246 663 457 319 

2011 2 498 565 320 390 1 701 513 1 785 737 421 127 549 523 

2012 2 520 266 262 184 1 115 539 2 152 309 243 767 336 289 

2013 1 903 088 181 782 788 003 892 772 86 549 120 380 
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Tabel 1  Pertumbuhan Earning After Tax (EAT) pada perusahaan perkebunan  

kelapa sawit selama 7 tahun dalam Jutaan Rupiah (lanjutan) 

Tahun 
Kode Emiten 

AALI BWPT LSIP SMAR TBLA SGRO 

2014 2 621 275 194 638 929 405 1 477 751 436 503 350 102 

2015 689 403 -181 400 623 309 -385 509 200 783 289 036 

Sumber : www.idx.co.id 

 

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan laba kotor AALI 

sepanjang tahun periode 2009-2015 mengalami penurunan sebesar 2.36%, hal ini 

diiringi dengan adanya penurunan kinerja perusahaan. BWPT mengalami 

penurunan laju pertumbuhan sebesar 26.33%.  Laju pertumbuhan LSIP sebesar 

5.32%.  Pada Q3 2013 penjualan LSIP mengalami kenaikan dari Rp 2.89 triliun 

menjadi Rp 3.52 triliun pada Q3 2014.  Lalu, sepanjang tahun 2009-2015 SMAR 

memiliki laju pertumbuhan sebesar 1.92%.  Laju pertumbuhan TBLA sebesar 

52.12%, dan untuk SGRO laju pertumbuhannya pada tahun 2009-2015 sebesar 

25.47%.  Laju pertumbuhan pada setiap perusahaan perkebunan tersebut sudah 

tentu diiringi oleh kenaikan pendapatan pokok, beban pokok, beban usaha dan 

lainnya serta beban bunga.      

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pertanian, 

peluang usaha sektor pertanian di Indonesia masih cukup besar.  Salah satu 

indikator yang menunjukkan masih besarnya peluang usaha pada sektor pertanian 

antara lain, ketersediaan dan dukungan sumber daya alam Indonesia (lahan, air 

dan iklim) serta sumber daya manusia yang masih besar.  Investasi yang berbasis 

sumber daya alam mempunyai dasar yang sangat kuat karena didukung oleh 

bahan baku yang sangat melimpah.  Namun, di lain sisi permasalahan yang terjadi 

pada perusahaan kelapa sawit di Indonesia adalah memiliki ketergantungan akan 

impor alat dan mesin pabrik pengolahan kelapa sawit yang cukup tinggi.  Hal ini 

karena belum banyak perusahaan lokal yang mampu menciptakan atau 

mengembangkan teknologi untuk pengolahan kelapa sawit tersebut.  Sebagian 

besar alat perkebunan berasal dari Thailand, Malaysia, dan China.  Berdasarkan 

permasalahan ini mencerminkan bahwa subsektor perkebunan Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh kondisi pasar CPO internasional sehingga sedikit saja terjadi 

guncangan perekonomian, hal ini tentu berdampak pada kinerja perusahaan 

perkebunan kelapa sawit.   

Di samping bahwa total produksi mengalami peningkatan, pertumbuhan 

penjualan pada perusahaan perkebunan berbeda dengan penjualan pada 

perusahaan manufaktur yang hanya berdasarkan jumlah bahan baku dan jam kerja.  

Pada perusahaan manufaktur, jumlah produksi bisa diubah dengan cara 

memperbanyak bahan baku, memperpanjang jam kerja, dan memperbanyak 

jumlah mesin yang digunakan pada produksi.  Pada perusahaan perkebunan, 

produksi perusahaan tidak bisa diubah dengan memperbanyak bahan baku atau 

pun memperpanjang jam kerja karena beberapa hasil perusahaan perkebunan 

seperti buah tidak dapat diperbanyak dengan menambah jam kerja atau bibit buah.  

Hasil produksi perusahaan perkebunan seperti buah tergantung pada waktu untuk 

menghasilkan atau waktu untuk memanen buah tersebut, hal inilah yang membuat 

perusahaan perkebunan berbeda dengan perusahaan pada industri lainnya.    

Hasil produksi sangat erat kaitannya dengan kegiatan operasional 

perusahaan, dalam hal ini perusahaan perkebunan.  Dalam menjalankan kegiatan 
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operasional perusahaan sehari-hari membutuhkan modal kerja.  Untuk menunjang 

kelancaran aktivitas dalam perusahaan, maka diperlukan suatu kebijakan dan 

pengelolaan modal kerja dengan baik.  Pengelolaan modal kerja pada perusahaan 

perkebunan adalah hal yang penting untuk dianalisis, yaitu mengenai bagaimana 

perusahaan berperilaku terhadap pemenuhan modal kerja tersebut.  Sebagai 

tambahan hal penting lainnya adalah pemenuhan hasil produksi pada perusahaan 

perkebunan berbeda dengan perusahaan lainnya. 

Pengukuran manajemen modal kerja yang umum adalah siklus konversi 

kas, yaitu rentang waktu yang diperlukan antara pengeluaran untuk pembelian 

bahan baku dan penerimaan pembayaran atas penjualan barang jadi.  Semakin 

panjang waktu tersebut maka dibutuhkan investasi dalam modal kerja yang 

semakin besar.  Pengurangan siklus konversi kas akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.   

Perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu memberikan 

kontribusinya dalam perekonomian, mengingat di Indonesia tanaman kelapa sawit 

merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan.  Dengan adanya kelapa 

sawit sebagai komoditas unggulan, menjadikan kelapa sawit sebagai peluang 

bisnis yang sangat menjanjikan dimasa yang akan datang.  Persaingan global yang 

semakin meningkat dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan 

kelapa sawit menyebabkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di 

Indonesia semakin dituntut untuk efektif dan efisien dalam pengelolaannya agar 

tetap bertahan di tengah persaingan usaha.  Pertumbuhan yang pesat dari kelapa 

sawit tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

komoditas tersebut relatif lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk 

mendorong perluasan areal komoditas tersebut.   

Pada Gambar 1 dapat dilihat perkembangan finansial perusahaan 

perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2015.  Profit dan 

modal kerja bersih menjadi indikator dalam perkembangan finansial perusahaan 

perkebunan kelapa sawit. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI tahun 2009-2015 

Gambar 1  Grafik perkembangan finansial perusahaan perkebunan kelapa sawit di 

BEI tahun 2009-2015 
 

 Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa setiap perusahaan mayoritas 

mengalami penurunan laba yang signifikan di tahun 2013, bahkan AALI dan 
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BWPT mengalami defisit.  Meski demikian, perseroan masih mencatatkan 

pendapatan naik tipis sekitar 2.82% menjadi Rp 786 10 miliar hingga September 

2013 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 764 37 miliar.  Hal ini disebabkan 

oleh harga jual CPO turun berdampak terhadap kinerja perseroan.  Ditambah 

biaya meningkat seiring penambahan lahan untuk area yang sudah matang sekitar 

11 ribu hektar.  Industri perkebunan mengalami penurunan profitabilitas yang 

disebabkan penurunan harga jual produk perusahaan maupun kenaikan biaya 

produksi.   

Tujuan akhir dari setiap perusahaan adalah memaksimalkan profit.  

Namun, menjaga likuiditas perusahaan adalah tujuan perusahaan yang tidak kalah 

penting.  Jika perusahaan tidak mempedulikan profit maka perusahaan tidak dapat 

bertahan dalam waktu yang panjang.  Selain itu, jika perusahaan tidak 

mempedulikan likuiditas maka perusahaan akan menghadapi masalah kepailitan.  

Oleh karenanya, manajemen modal kerja harus memberikan pertimbangan yang 

tepat karena pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

 Manajemen modal kerja adalah pengaturan total dan jumlah masing-

masing komponen modal kerja dan pembelanjaan yang dibutuhkan untuk 

mendukung aktiva lancar.  Manajemen modal kerja penting karena beberapa 

alasan.  Pertama, sebagian waktu manajer keuangan banyak digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah modal kerja.  Kedua, keputusan-keputusan 

modal kerja dapat berpengaruh secara berarti terhadap risiko, return, dan harga 

saham perusahaan. 

 Dalam mengelola modal kerja, manajemen harus memahami siklus 

konversi kas (cash conversion cycle) di perusahaannya, yaitu siklus mulai dari 

pembelian bahan baku, menjual barang jadi secara kredit sampai dengan 

penerimaan piutang usaha.  Siklus konversi kas ini terdiri dari 3 komponen yaitu : 

(1) Periode konversi persediaan (inventory conversion period), (2) Periode 

penerimaan piutang usaha (receivables collection period), dan (3) Periode 

penundaan hutang usaha (payable deferral period).  Semakin pendek siklus 

konversi kas, maka semakin baik bagi perusahaan.  Profitabilitas akan bertambah 

saat waktu siklus konversi kas berkurang.  Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

memiliki waktu siklus konversi kas yang pendek mampu mengumpulkan kas yang 

diperlukan untuk operasional sehari-hari perusahaan, sehingga tidak perlu 

menggunakan sumber dana dari luar yang berarti tidak ada biaya untuk pinjaman 

dana dan selanjutnya keuntungan perusahaan akan meningkat (Brigham dan Joel, 

2011). 

 Menurut Valentina (2014), semakin besar tingkat profitabilitas maka 

semakin baik bagi perusahaan itu sendiri.  Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan maka semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham.  Semakin besar tingkat kemakmuran 

yang diberikan oleh perusahaan akan menarik minat investor untuk menempatkan 

dana di perusahaan tersebut dan akan memberikan pengaruh positif terhadap 

harga saham di pasar.  Pada akhirnya, akan menaikkan nilai perusahaan.   

 Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis variabel modal kerja, 

yaitu siklus konversi kas serta komponennya (umur persediaan, umur piutang 

usaha, umur hutang usaha), kemudian rasio lancar, rasio hutang dan tingkat 

pengembalian aktiva periode sebelumnya sebagai variabel independen dan rasio 

profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen. Rasio profitabilitas (ROI) 
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dipengaruhi oleh komponen earning after tax dan total assets.  Yuliati (2013) 

menjelaskan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signikan terhadap 

profitabilitas Beberapa variabel modal kerja lain akan dianalisis dan diduga 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam menjaga 

kelangsungan usaha, setiap perusahaan mengharapkan keuntungan yang lebih 

untuk membayar semua kewajibannya. Keuntungan atau profit ini juga berguna 

sebagai sumber modal dalam pengembangan perusahaan di masa yang akan 

datang serta sebagai sumber pengembalian investasi kepada investor yang 

menanamkan modal di perusahaan tersebut.  Terkait dengan hal tersebut, maka 

penelitian ini diberi judul penelitian ini sebagai berikut “Analisis Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit : Kasus 6 

Perusahaan di BEI”. 

  

 

Perumusan Masalah 

 

Perkembangan finansial perusahaan dapat dilihat dari perkembangan 

penjualan, laba-rugi, dan total aktiva.  Penjualan pada industri perkebunan di BEI 

setiap tahunnya berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat.  Namun, 

perkembangan penjualan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan laba perusahaan.  

Beberapa perusahaan seperti BW Plantation Tbk (BWPT), PP London Sumatera 

Indonesia Tbk (LSIP), Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA), dan Sampoerna Agro 

Tbk (SGRO) mengalami kecenderungan penurunan laba walaupun penjualannya 

meningkat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI tahun 2009-2015 (diolah) 

Gambar 2  Perkembangan EAT perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI tahun 

2009-2015 
 

 Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa tren perkembangan laba rugi 

perusahaan perkebunan setiap tahunnya mengalami penurunan.  Setiap perusahaan 

mayoritas mengalami penurunan laba yang signifikan di tahun 2013, bahkan 

BWPT mengalami defisit.  Meski demikian, perseroan masih mencatatkan 

pendapatan naik tipis sekitar 2.82% menjadi Rp 786 10 miliar hingga September 

2013 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 764 37 miliar.  Hal ini disebabkan 
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oleh harga jual CPO turun berdampak terhadap kinerja perseroan.  Ditambah 

biaya meningkat seiring penambahan lahan untuk area yang sudah matang sekitar 

11 ribu hektar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI tahun 2009-2015 (diolah) 
Gambar 3 Perkembangan penjualan perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI 

tahun 2009-2015 

 

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penjualan, maka setiap perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dalam penelitian ini mencatat pertumbuhan yang cukup 

konstan.  Penurunan laba emiten perkebunan didorong efek krisis membuat 

permintaan CPO melemah, yang juga mempengaruhi harga CPO.  Produksi 

kelapa sawit juga menurun, diikuti oleh ekspor kelapa sawit yang menurun per 

bulan Juli turun 1.6% dari bulan Juni 2013.  Demikian bulan Agustus ekspor 

menurun 6.9% dibandingkan Juli.  Namun secara year to date (ytd), ekspor CPO 

dari Januari-Agustus 2013 masih naik 18.6% menjadi 13.69 juta ton dari periode 

sama tahun 2012 sebesar 11.54 juta ton. 

  Industri perkebunan mengalami penurunan margin profitabilitas yang 

disebabkan penurunan harga jual produk perusahaan maupun kenaikan biaya 

produksi.  Dalam Analysis of Palm Oil Production Survey menyatakan bahwa, 

unit cost merupakan indikator kinerja yang paling penting dan untuk 

menghasilkan biaya produksi yang efisien, produktivitas adalah sangat penting.  

Dalam penelitian ini, profitabilitas sebagai variabel dependen yang akan diteliti 

karena tujuan mendirikan perusahaan adalah untuk memperoleh laba atas setiap 

investasi yang ditanamkan di perusahaan, selain itu kinerja perusahaan dari sisi 

manajemen mengharapkan profitabilitas yang tinggi karena semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin lancar perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

operasional perusahaan.  Profitabilitas yang terus meningkat berdampak pada 

aktivitas operasional perusahaan karena mampu memperkuat modal dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan karena salah satu fungsi laba adalah menjamin 

kelanjutan berdirinya perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dihasilkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana profitabilitas perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 

periode tahun 2009-2015? 
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2. Bagaimana pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan perkebunan kelapa sawit pada periode tahun 2009-2015? 

3. Bagaimana strategi manajemen modal kerja yang harus dilakukan pada 

perusahaan perkebunan kelapa sawit? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan darii penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis profitabilitas perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 

periode tahun 2009-2015. 

2. Menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan perkebunan kelapa sawit pada periode tahun 2009-2015.  

3. Merumuskan strategi manajemen modal kerja yang harus dilakukan pada 

perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

manajemen perusahaan, sebagai upaya penciptaan serta peningkatan mengenai 

pengembangan manajamen modal kerja dan profitabilitas perusahaan.  Bagi 

penelitian selanjutnya, sebagai pembelajaran dan memberikan referensi yang 

berkaitan dengan manajemen modal kerja dan profitabilitas perusahaan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus maka ada 

batasan ruang lingkup pembahasannya, yaitu variabel modal kerja yang diukur 

oleh siklus konversi kas serta komponennya (perputaran piutang, perputaran 

hutang, dan perputaran persediaan).  Dalam penelitian ini profitabilitas tidak 

hanya dipengaruhi oleh modal kerja saja, tetapi ada variabel-variabel lain yang 

juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan perkebunan kelapa sawit.  Variabel-

variabel lain tersebut adalah rasio lancar, rasio hutang, dan tingkat pengembalian 

aktiva periode sebelumnya.  Sedangkan profitabilitas diukur dengan return on 

investment.  Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian adalah 

neraca dan laporan laba rugi perusahaan selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2015.  Selama periode tahun tersebut digunakan sebagai 

data yang dianalisis dalam penelitian karena disesuaikan dengan ketersediaan data 

laporan keuangan yang dapat diakses di situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id).  Objek penelitian ini mencakup 6 perusahaan yang terdaftar di 

BEI.    

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/



