
 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Dalam manajemen keuangan korporasi modal kerja berperan penting dalam 

menjalankan operasional suatu bisnis. Manajer keuangan diharapkan dapat 

mengelola modal kerja sebaik mungkin agar bisnis perusahaan dapat beroperasi 

dengan lancar secara efisien, dapat menurunkan biaya modal serta meningkatkan 

profitabilitas. Menurut Yenice (2015) modal kerja merupakan aset lancar yang 

dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan aktifitas bisnisnya. Efisiensi pada 

modal kerja dapat meningkatkan profitabilitas Iqbal dan  Zhuquan (2015); Hsieh 

dan Wu (2013); Song, Liu, dan Chen (2012); Awan et al. (2014); Usama (2012); 

Linda (2015); dan Valentina (2014) serta dapat dapat meningkatkan nilai pasar 

dan menurunkan biaya modal (Duggal dan Budden  2015). 
Terdapat trade off dalam pengelolaan modal kerja. Aset lancar yang besar 

membuat kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan memiliki risiko yang 

rendah namun tingkat aset lancar yang terlalu besar membuat perusahaan kehilangan 

kesempatan untuk investasi dalam jangka panjang dan perusahaan juga akan 

menurunkan imbal hasil atas invertasi (return on investment). Sedangkan 

perusahaan dengan jumlah aset lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami 

kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasional yang lancar seperti 

memenuhi liabilitas, kas saat jatuh tempo, dan persediaan barang ketika ada 

permintaaan (Horne dan Wachowicz 2009). 

Setiap industri memiliki karakter bisnis yang berbeda-beda yang membuat 

pengelolaan keuangannya pun berbeda termasuk manajemen modal kerjanya. 

Pada industri barang yang memiliki perputaran yang lama membutuhkan 

pendanaan jangka panjang lebih untuk membiayai inventori dan piutang (Duggal 

dan Budden 2015). Gambar 1 menunjukan bahwa sektor properti dan konstruksi 

menggunakan pendanaan jangka panjang yang lebih besar untuk membiayai 

kewajiban jangka pendeknya.  

 

 
Sumber : SSKI Bank Indonesia 2015a diolah 

Gambar 1 Modal kerja bersih yang dibutuhkan per rupiah dari penjualan 
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Berdasarkan dari Gambar 1 nilai modal kerja bersih yang dibutuhkan per 

rupiah dari penjualan pada sektor properti dan konstruksi memiliki nilai yang jauh 

lebih besar dibandingkan keseluruhan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan sektor 

properti menggunakan modal kerja yang jauh lebih besar untuk mendapatkan tiap 

rupiah dari penjualan dibandingkan sektor lainnya. Modal kerja bersih yang 

sangat besar membuat aset pada sektor ini banyak yang menganggur serta kurang 

produktif dan dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profitabilitas 

yang lebih tinggi. 

 Siklus konversi kas atau cash conversion cycle (CCC) merupakan indikator 

yang sangat penting dalam modal kerja karena menurut Yanice (2015) CCC 

menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal kerja.  Siklus 

konversi kas merupakan lamanya waktu dari perusahaan melakukan pembayaran 

material bahan baku hingga mendapatkan pembayaran dari konsumen (Brealey et 

al. 2012). Gambar 2 merupakan grafik siklus konversi kas pada sektor korporasi 

yang diambil dari sampel perusahaan papan utama yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 
Sumber : Sampel laporan keuangan diolah 

Gambar 2 Siklus konversi kas pada tiap sektor korporasi tahun 2010 hingga 2015 

Bedasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa siklus konversi kas pada sektor 

properti dan konstruksi jauh lebih besar atau lebih lambat dibandingkan sektor 

lainnya. Selain itu, siklus konversi kas pada sektor properti dan konstruksi 

sangatlah berfluktuasi, seperti pada tahun 2010 ke 2011 penurunan mencapai 203 

hari  dari 766 hari pada tahun 2010 menurun menjadi 563 hari pada tahun 2011. 

Siklus konversi kas yang lambat dan berfluktuasi membuat performa sektor 

properti dan konstruksi menjadi berfluktuatif dan kurang optimal karena dari hasil 

penelitian Iqbal dan  Zhuquan (2015); Hsieh dan Wu (2013); Song, Liu, dan Chen 

(2012); Awan et al. (2014); Usama (2012); Linda (2015); dan Valentina (2014) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara siklus konversi kas dan profitabilitas 

yg memperlihatkan bahwa semakin cepat siklus konversi kas maka akan semakin 

baik pula profitabilitasnya. 

 Industri properti berperan penting dalam memenuhi kebutuhan 

pembangunan rumah hunian atau apartemen sebagai kebutuhan primer, 

perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan properti lainnya. Menurut BPS 

(2016) pada tahun 2015 industri real estate berkontribusi Rp 268.811,40 milyar 
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terhadap PDB atas harga konstan 2010. Bisnis properti merupakan bisnis yang 

cukup pesat perkembangannya di Indonesia dan cukup menarik dalam dunia 

bisnis di Indonesia, dikarenakan permintaan masyarakat akan properti lebih lebih 

tinggi dibandingkan penawaran properti. Gambar 3 menunjukan permintaan dan 

penawaran properti komersial. 

 
Sumber : Bank Indonesia 2016a 

Gambar 3 Indeks Demand dan Supply Properti Komersial dari  awal kuartal 

pertama 2013 hingga kuartal pertama 2016 

 Sementara bila dilihat dari pertumbuhannya, growth demand properti 

berfluktuatif dari 2013 hingga 2015 dan lebih besar dibandinkan growth supply 

terutama secara year on year(yoy). Hal ini membuat sektor properti menjadi 

menarik dan membuat pengembang meningkatkan produksinya. Secara qtq 

peningkatan atau percepatan growth supply properti komersial dimulai dari Q2 

2014 hingga akhir 2015 dan pada awal 2015 hingga 2016. Namun peningkatan 

growth supply tidak diikuti atau berlawanan dengan growth demand yang justru 

terjadi perlambatan yang diawali pada Q2 2015 dan terus menurun hingga awal 

2016 seperti yang ditunjukan pada Gambar 4. 

 
Sumber : Bank Indonesia 2016a 

Gambar 4 Growth Supply dan Growth Demand Properti Komersial kuartal 

pertama tahun 2013 hingga kuartal pertama 2016 
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Penurunan growth demand pada pertengahan 2013 diduga dikarenakan 

peningkatan suku bunga. Berdasarkan dari kondisi pasar properti seperti saat ini, 

dengan kondisi supply meningkat sedangkan demand yang melambat akan 

mengakibatkan kinerja pada industri properti menurun seperti pada Tabel 1 yang 

menunjukan terjadi penurunan profitabilitas pada sektor properti.  

 

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan    

properti tahun 2012-2015 yang terdaftar di BEI 

  
Satuan 

2013 2014 2015 

 

Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Pertumbuhan  

ekonomi 
% (yoy) 5,58 5,04 4,73 4,66 4,74 5,04 

ROA Rasio 7,32 6,89 6,39 6,40 6,73 6,30 

ROE Rasio 13,60 12,40 11,60 11,55 11,36 10,48 

CR Rasio 2,07 2,45 2,80 2,59 2,87 2,59 

QR Rasio 1,21 1,44 1,69 1,55 1,72 1,61 

WCR Rasio 0,17 0,20 0,21 0,18 0,20 0,20 
Sumber: Laporan keuangan dan BPS diolah 

  

Berdasarkan Tabel 1 profitabilitas (ROA dan ROE) perusahaan properti 

cenderung menurun dari tahun 2013 hingga 2015. Profitabilitas yang  terus 

menurun merupakan suatu masalah pada perusahaan properti, hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan atau manajemen mengalami penurunan performa untuk 

menghasilkan laba dan hal tersebut sangat tidak disukai oleh para investor atau 

pemegang saham. Penurunan profitabilitas ini diduga salah satunya dikarenakan 

perekonomian Indonesia yang cenderung menurun dari 2013 hingga 2015 seperti 

yang disajiakan pada Tabel 1. Hal ini sesuai dengan penelitian Iqbal dan  Zhuquan 

(2015) yang menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara gross 

domestic product (GDP) dengan Profitabilitas. Selain itu terjadi peningkatan suku 

bunga acuan BI rate dari 5,75% pada 14 Mei 2013 menjadi 6,00% pada 13 Juni 

2013 dan akhirnya menjadi 7,5% pada 12 November 2013. Seperti hasil penelitian 

Alper dan Anbar (2011) dan Bhayani (2010) terdapat hubungan antara suku bunga 

acuan dengan profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa saat profitabilitas menurun rasio modal 

kerja bersih dan likuiditas meningkat hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 

indikasi bahwa terdapat hubungan negatif antara modal kerja dengan profitabilitas 

sementara terdapat hubungan positif antara modal kerja dan likuiditas. Maka 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah terdapat trade off dalam kebijakan 

modal kerja terhadap profitabiitas dan likuiditas pada industri properti, yang 

nantinya dapat menjadi pertimbangan manajemen untuk meningkatkan kembali 

profitabilitas namun tetap menjaga likuiditas. 

Kondisi profitabilitas industri properti yang menurun seperti ini, sangat 

penting bagi manajer keuangan untuk mengelola tingkat kebutuhan pendanaan 

untuk jangka pendek, investasi jangka pendek dan perputaran siklus kas secara 

efisien dan efektif agar perusahaan dapat beroperasi secara lancar, efisien dalam 

pengelolaan keuangan, menjaga likuiditas serta dapat meningkatkan profitabilitas. 

Oleh karena itu, dibutuhkan informasi pengaruh modal kerja dan kondisi 
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makroekonomi terhadap kinerja keuangan perusahaan industri properti agar 

nantinya manajemen perusahaan dapat membuat strategi yang baik untuk 

menjalankan perusahaan. 

 

Perumusan Masalah 

Penggunaan modal kerja pada Industri properti sangatlah besar hal ini 

membuat aset yang menganggur sangat besar dan perusahaan kehilangan 

kesempatan untuk investasi jangka panjang. Siklus konversi kas yang dimiliki 

sektor ini pun sangat jauh lebih besar dibandingkan sektor korporasi lainnya. Oleh 

karena itu dibutuhkan informasi hubungan antara modal kerja dan kinerja 

keuangan perusahaan seperti profitabilitas dan likuiditas pada industri properti 

agar nantinya menjadi pertimbangan manajemen dalam mengatur strategi modal 

kerja perusahaan. 

Puraghajan, Ramzani, dan Bin (2014) telah meneliti tingkat modal kerja 

yang hasilnya menunjukan bahwa strategi agresif pada assets dan curret liabilities 

meningkatkan profitabilitas. Sementara rata-rata perusahaan properti tetap 

meningkatkan rasio modal kerja yang membuat kebijakan lebih konservatif saat 

profitabilitas menurun. Hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam bagaimana bila 

perusahaan menurunkan modal kerjanya. 

Menurut Iqbal dan  Zhuquan (2015); Hsieh dan Wu (2013); Song, Liu, dan 

Chen (2012); Awan et al. (2014); Usama (2012); Linda (2015); dan Valentina 

(2014) menyatakan bahwa efisiensi pada modal kerja akan meningkatkan 

profitabilitas. Pada penelitian mereka hanya melihat manajemen modal kerjanya 

dengan proksi siklus konversi kas atau cash conversion cycle (CCC) belum 

melihat tingkat modal kerja (tingkat investasi jangka pendek dan tingkat 

pembiayaan jangka pendek). Sedangkan Puraghajan, Ramzani, dan Bin (2014) 

dan Shan et al. (2015) yang telah meneliti tingkat modal kerja namun penelitian 

mereka tidak melihat efek dari siklus konversi kas. Oleh karena hal tersebut 

penulis ingin melihat pengaruh manajemen modal kerja dan tingkat modal kerja 

secara bersamaan terhadap profitabilitas dan likuiditas agar para pembaca 

mendapatkan informasi yang lengkap dibandingkan penelitian sebelumnya.  

Pada penelitian pengaruh modal kerja terhadap performa atau kinerja 

keuangan perusahaan sebelumnya masih jarang peneliti yang memasukan variabel 

makroekonomi dalam model penelitian. Namun bila dilihat dari latar belakang 

terdapat indikasi bahwa terdapat pengaruh antara kondisi makroekonomi dengan 

kinerja keuangan perusahaan yang di perkuat oleh Iqbal dan  Zhuquan (2015) 

yang menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara GDP dengan 

Profitabilitas, serta Bhayani (2010) yang menyatakan terdapat hubungan antara 

infasi dan suku bunga terhadap profitabilitas. Oleh karena itu  pada penelitian kali 

ini akan dimasukan variabel-variabel makro ekonomi  dalam modelnya. Belum 

terdapatnya penelitian mengenai hubungan antara modal kerja dan kondisi 

perekonomian terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan sektor properti di 

Indonesia membuat sektor ini menjadi menarik untuk diangkat menjadi bahan 

penelitian dalam penulisan tesis ini.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana modal kerja pada industri properti ? 
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2. Bagaimana pengaruh modal kerja dan kondisi makroekonomi terhadap 

profitabilitas dan likuiditas perusahaan pada industri properti? 

 

Tujuan Penelitian 

Terkait dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menganalisis modal kerja pada industri properti.  

2. Menganalisis pengaruh modal kerja dan kondisi makroekonomi terhadap 

profitabilitas dan likuiditas perusahaan pada industri properti. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengaruh modal kerja dan kondisi makroekonomi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan pada properti di Indonesia. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan pengetahuan bagi manajemen 

perusahaan, pemberi pinjaman atau bank, maupun para investor dalam pembuatan 

strategi bisnis dan pengambilan keputusan bisnis. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi tentang pengaruh Modal Kerja (CCC, CATAR, 

CLTAR) dan Makroekonomi (ir, inflasi, dan GDP) terhadap Profitabilitas (ROA 

dan ROE) dan Likuiditas (CR dan QR)  Industri Properti yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2011-2015. Selain itu penelitian ini ikut memasukan variabel kontrol 

(SIZE, SLGR, dan DER). 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Penganggaran Jangka Pendek 

Perhatian manajemen akan perencanaan pendanaan jangka pendek 

perusahaan meliputi aset lancar dan hutang lancar perusahaan. Hal yang paling 

penting dari aset lancar ialah kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. 

Sementara dari hutang lancar ialah pinjaman jangka pendek dan hutang dagannya. 

Selisih antara aset lancar dan hutang lancar disebut modal kerja bersih Permulaan 

dari perencanaan pendanaan jangka pendek ialah mengerti akan sumber daya dan 

penggunaan kas. Perusahaan meramalkan kebutuhan kas bersih dengan 

mengestimasi penagihan piutang, penambahaan arus kas lainya, dan 

mengurangkan semua kas pengeluaran. Jika diperkirakan saldo kas cukup untuk 

opersional bisnis sehari-hari dan untuk menyediakan penyangga terhadap 

kontinjensi, perusahaan akan perlu menemukan tambahan dana (Brealey et al. 

2011). 

Kebanyakan manajer keuangan mencoba untuk mencocokan jatuh tempo 

(“match maturities”) antara aset dan liabilitas. Mereka sebagian besar mendanai 




