
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Manajemen modal kerja merupakan bidang yang sangat sensitif dalam 

manajemen keuangan karena melibatkan keputusan jumlah dan komposisi aset 

lancar dan pembiayaan atas aset-aset tersebut. Harus ada keseimbangan antara aset 

lancar dan kewajiban lancar sehingga dapat menghilangkan risiko ketidakmampuan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek di satu sisi dan menghindari investasi 

berlebihan pada aset-aset ini di sisi lain. Manajemen modal kerja berkaitan dengan 

masalah yang timbul dalam usaha mengelola aset lancar, kewajiban lancar dan 

keterkaitan yang ada di antara keduanya. 

Manajemen modal kerja penting karena pengaruhnya terhadap profitabilitas 

dan tingkat resiko perusahaan (Haq et al. 2011). Tujuan manajemen modal kerja 

adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi biaya operasionalnya 

dan juga tetap berada dalam posisi mampu membayar kewajiban jangka pendek.  

Manajemen modal kerja dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

konservatif, agresif dan moderat. Pendekatan konservatif adalah dimana sebuah 

perusahaan cenderung menggunakan sebagian besar sumber keuangan jangka 

panjang untuk operasinya dan menggunakan sumber-sumber jangka pendek dalam 

keadaan mendesak. Di sisi lain, pendekatan agresif tersebut memiliki komposisi 

aset lancar yang lebih sedikit, misalnya, kas, persediaan dan piutang usaha dalam 

proporsi total asset. Pendekatan moderat menyebutkan sumber keuangan jangka 

pendek harus digunakan untuk membiayai pergerakan aset lancar. Demikian juga 

sumber keuangan jangka panjang harus digunakan untuk membiayai aset lancar 

saat ini (Van Horne dan Wachowicz 2012). 

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan manajemen modal kerja perlu 

mempertimbangkan kematangan perusahaan karena bisnis yang berbeda akan 

memiliki persyaratan modal kerja yang berbeda. Misalnya, perusahaan manufaktur 

perlu melakukan investasi besar dalam suku cadang dan komponen, sementara 

perusahaan retail perlu memiliki persediaan barang yang besar untuk dijual kembali 

dan hanya memiliki sedikit piutang usaha. Namun, perusahaan dapat fokus pada 

peningkatan penjualan dengan menawarkan kredit kepada pelanggan mereka. Hal 

tersebut dapat meningkatkan omset perusahaan, tapi di sisi lain bisa menyebabkan 

arus kas bermasalah karena beberapa piutang usaha butuh waktu lebih lama untuk 

diselesaikan. Memiliki persediaan yang cukup memastikan perusahaan tidak 

kehabisan persediaan, namun hal tersebut mungkin dapat menyebabkan biaya 

tambahan seperti biaya penyimpanan. Jika persediaan berlebih, maka perusahaan 

membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar utangnya sehingga akan 

berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan dan pemasok akan menahan barang 

sampai utangnya dilunasi. Oleh karena itu penting bahwa utang dagang, piutang 

dan perputaran persediaan dipertahankan pada tingkat tertentu secara efisien. 

Dalam konteks ini manajemen modal kerja memainkan peran penting dalam 

keseluruhan strategi perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dan nilai pemegang 

saham. Memaksimalkan nilai pemegang saham mencakup komposisi aset lancar 

dan sumber pendanaan jangka pendek (Nwankwo dan Osho 2010). Selain itu 

Alshubiri (2011) mencatat bahwa selama perubahan ekonomi yang tidak terduga, 
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perusahaan yang mengelola modal kerja mereka secara efisien cenderung dapat 

bereaksi dengan cepat. Manajemen modal kerja terbaik secara positif berkontribusi 

dalam menciptakan nilai perusahaan dan menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam melanjutkan aktivitas operasionalnya tanpa membahayakan likuiditas. 

Pengelolaan modal kerja sering dianggap sebagai alat untuk mempertahankan 

kompetensi bisnis di dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran 

tentang efektivitas kinerja perusahaan ditinjau dari keuntungan yang diperoleh 

dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Wiagustini (2010) 

dan Sufiana (2012) menjelaskan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen 

perusahaan, hal ini bisa diukur dari modal sendiri maupun seluruh dana yang 

diinvestasikan ke dalam perusahaan. Gill et al. (2010) menyatakan bahwa 

profitabilitas dapat dicapai jika perusahaan mengelola modal kerja dengan cara 

yang efisien. Dalam hal ini peranan modal sangat penting karena dibutuhkan 

perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Begitu pula 

kemajuan perusahaan akan berjalan seiring dengan kebutuhan modal yang 

diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya, dimana makin besar suatu 

perusahaan akan semakin besar pula modal yang dibutuhkannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor terpenting di 

suatu negara. Sektor ini bisa menjadi indikator untuk menganalisa kesehatan 

ekonomi suatu negara, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan 

memiliki efek berantai (multiplier effect) serta backward linkage yang cukup besar 

kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Menurut Santoso (2009) industri properti 

dan real estate merupakan salah satu sektor yang memberi sinyal jatuh atau 

terbangunnya ekonomi suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

banyak perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Salah satu cara yang paling sering digunakan dalam mengukur modal kerja 

adalah siklus konversi tunai (cash conversion cycle/CCC). Menurut Sathyamoorthi 

dan Wally-Dima (2008) CCC adalah jumlah hari antara pengeluaran uang tunai 

perusahaan untuk pembelian bahan baku yang menghasilkan barang (produk) untuk 

dijual dan pengumpulan uang tunai dari penjualan produk jadi. Manajemen kas 

yang efisien oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai bersih dari arus kas dan pada 

akhirnya periode CCC yang lebih pendek dapat menghasilkan keuntungan yang 

lebih tinggi. Pada periode tahun 2013 hingga 2017, khususnya pada tahun 2013 dan 

2014 terjadi pertumbuhan yang cepat pada sektor properti dan real estate di 

Indonesia yang menjadikan kinerja perusahaan yang diukur dari pencapaian laba 

bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan laba bersih 

tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya siklus hari konversi kas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara kinerja (laba bersih) perusahaan memang 

mengalami peningkatan, namun secara cash flow kinerjanya tidak terlalu baik. 

Net working capital merupakan seluruh komponen dalam aktiva lancar 

dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar. Setiap perusahaan berusaha untuk 
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memenuhi kebutuhan modal kerjanya guna meningkatkan likuiditasnya. Dilihat 

dari rasio modal kerja bersih dibandingkan dengan total aset (NWCTR), perusahaan 

sektor property dan real estate yang laba bersihnya meningkat pada periode tahun 

2013 hingga 2017, sebagian besar juga mengalami peningkatan rasio modal kerja 

bersih, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan manajemen modal 

kerjanya tidak produktif.   

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut guna membuktikan apakah variabel manajemen modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estate. 

Selain itu beberapa penelitian mengenai manajemen modal kerja yang dikaitkan 

dengan profitabilitas perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan 

hasil yang berbeda-beda, yaitu ada yang berpengaruh negatif dan positif sehingga 

hal tersebut juga menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut.  

Masalah pokok yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 

Aspek keuangan yang memiliki peranan penting dalam perusahaan diangkat 

menjadi masalah dalam penelitian ini. Berikut ini adalah elemen manajemen modal 

kerja yang ingin diteliti antara lain cash conversion cycle (CCC), current asset to 

total assets ratio (CATAR), current liabilities to total assets ratio (CLTAR) dan 

total debts to total assets ratio (DTA) pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah manajemen modal kerja yang terdiri dari cash conversion cycle (CCC), 

current asset to total assets ratio (CATAR), current liabilities to total assets 

ratio (CLTAR) dan total debts to total assets ratio (DTA) berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017? 

2. Di antara elemen modal kerja tersebut, elemen manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis/mengkaji dan mendapatkan bukti : 

1. Menganalisis pengaruh manajemen modal kerja yang terdiri dari cash 

conversion cycle (CCC), current asset to total assets ratio (CATAR), current 

liabilities to total assets ratio (CLTAR) dan total debts to total assets ratio 

(DTA) terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

2. Elemen modal kerja mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

profitabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
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Manfaat Penelitian 

1. Sebagai perbandingan bahwa faktor–faktor manajemen modal kerja memiliki 

beberapa cara penilaian yang berakibat pada perbedaan hasil analisa sehingga 

melalui penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda bagi para 

pembaca. 

2. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi pihak manajemen mengenai besarnya pengaruh manajemen 

modal kerja terhadap kinerja perusahaan (profitabilitas), dan juga dapat menjadi 

suatu referensi bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan dalam manajemen modal kerjanya agar dapat digunakan seefektif 

mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabiltas perusahaan. 

3. Bagi pengembang (developer), hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi dan menjadi bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan dalam 

ekspansi bisnis yang berkaitan dengan sektor properti dan real estate.   

4. Bagi investor atau pemegang saham, memberikan informasi bagi para 

investor/pemegang saham agar dapat memperhatikan kinerja perusahaan dan 

mengetahui apakah perseroan sudah dapat mengelola pendanaan dalam modal 

kerja dengan baik atau tidak. 

5. Sebagai rujukan bagi peneliti lain dengan kajian yang sama untuk melakukan 

pengembangan penelitian pada sektor lainnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan penelitian tentang pengaruh manajemen modal kerja antara lain 

cash conversion cycle (CCC), current asset to total assets ratio (CATAR), current 

liabilities to total assets ratio (CLTAR) dan total debts to total assets ratio (DTA) 

pengaruhnya terhadap profitabilitas (operating profit margin (OPM), return on 

asset (ROA) dan return on equity (ROE)) perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Selain variabel-variabel tersebut, penelitian ini 

memasukan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan (size), 

pertumbuhan penjualan atau sales growth (SG), suku bunga rata-rata kredit 

konsumsi KPR (SB) dan nilai tukar rupiah (IDR). 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Modal Kerja 

Manajemen modal kerja adalah salah satu komponen terpenting dalam 

manajemen keuangan di banyak perusahaan (Deloof 2003). Manajemen modal 

kerja terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait dengan jumlah dan 

komposisi aset lancar dan kewajiban lancar dalam suatu bisnis (Mansoori dan 

Muhammad 2012). Menurut Brigham dan Daves (2010) kebijakan modal kerja 

menyangkut dengan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. 

Manajemen modal kerja diyakini sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 
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