1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan utama setiap perusahaan adalah memaksimalkan laba tidak hanya
untuk pemilik perusahaan, melainkan kepada seluruh stakeholder dan investor.
Salah satu cara mencapai tujuan tersebut yaitu dengan meningkatkan profitabilitas,
karena semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai menandakan kinerja
perusahaan yang semakin efisien dan efektif. Selain itu, keberhasilan perusahaan
dalam persaingan bisnis juga dilihat melalui nilai perusahaan. Kedua hal tersebut
selalu menjadi perhatian utama bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan,
investor dan calon kreditur karena dapat menunjukkan sejauh mana keberhasilan
yang telah dicapai. Profitabilitas menurut Riyanto (1990) menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan
sumber yang ada, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang
dan sebagainya, sedangkan nilai perusahaan biasanya dikaitkan dengan harga
saham. Hal utama yang harus dilakukan manajemen yaitu, melakukan pengelolaan
modal kerja yang sesuai agar dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan.
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan modal
kerja, baik perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa. Modal
kerja merupakan penggunaan dana yang digunakan oleh perusahaan untuk
mendukung kegiatan operasional seperti pembelian bahan mentah, pembayaran gaji
pegawai, dan pembayaran lainnya. Menentukan kebijakan modal kerja yang tepat
bukanlah suatu hal yang mudah, karena sangat berdampak pada aktivitas
operasional dan pendapatan yang akan diterima perusahaan dalam periode tersebut.
Salah satu cara yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu analisis laporan
keuangan agar dapat terlihat secara terperinci dan hasilnya dapat digunakan sebagai
dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan investor. Struktur utang dalam
perusahaan juga menjelaskan komposisi jangka waktu utang yang dipergunakan
untuk meningkatkan profitabilitas, sedangkan struktur aktiva sebagai penentuan
berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva lancar
maupun aktiva tetap.
Penetapan modal kerja merupakan masalah penting dalam keuangan
perusahaan karena merupakan bagian dari investasi pada aset lancar (kas, piutang,
persediaan dan lainnya) serta membutuhkan pembiayaan yang sesuai (Zariyawati
2009). Keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan finansial yang
terpisah dari keputusan operasional untuk pendanaan investasinya, namun
keputusan tersebut akan mempengaruhi kebijakan modal kerja perusahaan dan
pencapaian tujuan (Wardojo 2016). Jumlah modal kerja yang disediakan
perusahaan tergantung pada sikap manajemen terhadap laba dan risiko. Terdapat
tiga pendekatan kebijakan modal kerja dengan tujuan pokok yang berbeda-beda
menurut Brigham dan Daves (2010) yaitu pendekatan agresif, hedging, dan
konservatif. Tujuan pokok pendekatan agresif adalah peningkatan profitabilitas
meskipun disertai dengan risiko yang tinggi. Tujuan pokok pendekatan rata-rata
atau hedging adalah mendapatkan kombinasi optimal antara profitabilitas dan risiko
sedangkan pendekatan konservatif adalah terciptanya margin of safety yang besar
meskipun profitabilitasnya rendah.
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Kekurangan dalam modal kerja dapat menghambat aktivitas perusahaan,
sedangkan modal kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian dalam
perusahaan karena kesempatan untuk memperoleh keuntungan disia-siakan.
Manajemen perusahaan yang mampu mengelola modal kerja akan memperlihatkan
tingkat profitabilitas yang stabil dan mencerminkan kondisi perusahaan yang baik
sehingga menarik minat investor. Menurut Valentina (2014) penetapan modal kerja
pada perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya
perusahaan, namun Munawir (1991) menegaskan bahwa perusahaan jasa seperti
yang bergerak dalam bidang perhubungan (darat, laut dan udara) tidak memerlukan
investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan, karena biaya
operasional dapat dipenuhi dari penerimaan-penerimaan saat itu dan jangka waktu
penagihan piutang relatif pendek, sedangkan perusahaan manufaktur dalam proses
produksi membutuhkan investasi bahan baku sampai barang jadi untuk kelancaran
penjualan.
Salah satu sektor yang menarik untuk dijadikan objek penelitian adalah
sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena
perusahaan yang ada pada sektor ini terbagi menjadi lima subsektor dengan
karakteristik bidang jasa yang berbeda-beda yaitu subsektor energi, subsektor jalan
tol, bandara, pelabuhan dan sejenisnya, subsektor transportasi, subsektor
telekomunikasi dan subsektor konstruksi non-bangunan. Terlihat pada Gambar 1
yang menggambarkan pergerakan indeks harga saham antar sektor dalam enam
tahun terakhir di BEI.
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Gambar 1 Pergerakan performa saham sektoral (Des 2010 - Des 2016)
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Saat ini sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi sedang mengalami
perkembangan yang pesat. Keadaan tersebut menuntut perusahaan untuk
menentukan strategi dan langkah yang tepat agar perusahaan dapat berjalan dan
memperoleh laba secara maksimal. Berkembangnya pembangunan infrastruktur di
berbagai wilayah meningkatkan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi
dengan melihat kinerja perusahaan dalam merealisasikan beberapa pembangunan
infrastruktur yang telah direncanakan.
Garis pergerakan harga saham sektor infrastruktur pada Gambar 1 terlihat
bahwa sejak akhir tahun 2011 menunjukkan trend yang positif dan kenaikan
tertinggi dialami pada tahun 2014, dimana pada tahun tersebut banyak proyek
pengembangan infrastruktur yang tengah berjalan. Rencana pemerataan
pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa tentunya juga harus didukung dengan
pembangunan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia sehingga
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor ini memiliki prospek yang baik
di masa depan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya terdapat hubungan yang positif
antara potensi perkembangan perusahaan dengan peningkatan jumlah investor
sehingga menjadi peluang usaha yang besar bagi perusahaan untuk melakukan
ekspansi, terutama dengan adanya dukungan pengembangan dari pemerintah.

Perumusan Masalah
Infrastruktur adalah sarana penopang dan penghubung yang dibutuhkan
dalam memenuhi kebutuhan manusia serta dapat digunakan sebagai dasar dalam
mengambil kebijakan (Kodoatie 2005), juga menjadi penentu dalam pembangunan
ekonomi negara, karena meliputi berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat baik
secara sosial maupun ekonomi yang meliputi ketersediaan pelabuhan udara/laut,
akses jalan, transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Masing-masing
subsektor dalam sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi menetapkan jumlah
modal kerja yang berbeda-beda, namun memiliki tantangan yang sama dalam
pengambilan keputusan kebijakan modal kerja yaitu keseimbangan antara tingkat
likuiditas dan profitabilitas yang akan dicapai.
Proyek infrastruktur yang terus berjalan dan ekspansi perusaahaan, menjadi
alasan terjadinya peningkatan modal kerja kotor atau gross working capital (GWC)
setiap tahunnya, namun pada kenyataannya profit yang didapatkan perusahaan
mengalami penurunan seiring dengan peningkatan modal kerja kotor tersebut. Hal
ini tidak menutup kemungkinan perusahaan turut meningkatkan total utangnya baik
yang jangka pendek maupun jangka panjang dengan bertambahnya kebutuhan
operasional. Seharusnya secara teori jika komposisi modal kerja tepat maka dapat
menyeimbangkan tingkat profitabilitas perusahaan. Gambar 2 akan menyajikan
informasi mengenai rata-rata modal kerja bersih dan profit perusahaan sektor
infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai
2016.
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Gambar 2 GWC dan profit perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan
transportasi 2010-2016.
Modal kerja perusahaan yang ditunjukkan pada Gambar 2 berdasarkan nilai
rata-rata dari total aktiva lancar atau biasa disebut GWC dan profit pada perusahaan
dalam sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Hal ini mengindikasikan
kemungkinan adanya ketidaksesuaian ketetapan modal kerja dalam sektor ini,
manajemen harus dapat mengetahui dan menentukan berapa besar modal kerja yang
dibutuhkan perusahaan, semakin tinggi tingkat pendanaan eksternal dapat
mempengaruhi struktur modal kerja perusahaan dan juga akan berdampak pada
resiko yang lebih besar, karena selain harus dapat memenuhi kewajiban jangka
pendek, perusahaan juga harus menjamin perputarannya dapat menghasilkan
keuntungan.
Tujuan manajemen modal kerja adalah untuk menjaga keseimbangan
optimal dari masing-masing komponen modal kerja (Fillbeck dan Krueger 2005),
karena kas, surat berharga, dan piutang memiliki peran penting dalam kinerja setiap
perusahaan. Padachi (2006) menjelaskan bahwa komposisi modal kerja tergantung
pada beberapa faktor, seperti tingkat operasional, efisiensi operasional, kebijakan
inventaris, kebijakan utang, teknologi yang digunakan dan sifat dari jenis usaha itu
sendiri. Tinggi rendahnya perputaran kas dapat memperlihatkan tingkat efisiensi
dalam penggunaannya. Penelitian terdahulu Raheman (2010) dan Zariyawati
(2009) mengatakan bahwa terjadi dilema dalam pengelolaan modal kerja, apakah
perusahaan mengutamakan profitabilitas atau likuiditas perusahaan karena
keduanya merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu usaha. Oleh karena
itu, penelitian terkait modal kerja dalam sektor infrastruktur, utilitas dan
transportasi terhadap kinerja perusahaan masih menarik untuk diteliti lebih dalam
agar dapat memberikan pandangan kepada manajemen dan investor mengenai
perkembangan usaha dalam sektor tersebut.
Penelitian mengenai pengaruh modal kerja terhadap kinerja atau performa
perusahaan sudah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda.
Sebagian besar penelitian memisahkan komponen siklus konversi kas menjadi
variabel independen. Lyroudi dan Lazaridis (2000) dan Abuzayed (2012)
menyatakan bahwa siklus konversi kas dan komponennya sebagai variabel modal
kerja memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan Usama (2012)
menemukan yang sebaliknya. Dampak dari modal kerja pada kinerja perusahaan
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berpengaruh dalam membuat pilihan strategi yang disesuaikan dengan target dalam
cara yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara ketetapan
modal kerja dan kinerja operasional (Li dan Dong 2014).
Berdasarkan pembahasan modal kerja dalam penelitian-penelitian
sebelumnya masih dapat dianalisis mengenai pengaruh modal kerja dan tingkat
solvabilitas terhadap kinerja perusahaan yang dilihat dari tingkat profitabilitas dan
nilai pasar perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar
di BEI. Penelitian ini mencoba melakukan analisis variabel modal kerja yang terdiri
dari siklus konversi kas beserta komponen terkaitnya, rasio keuangan, ukuran
perusahaan, serta variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas
dan nilai perusahaan. Terkait dengan latar belakang yang ada, maka perumusan
masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana kebijakan modal kerja dan solvabilitas pada perusahaan sektor
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana kinerja perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi
yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh modal kerja dan solvabilitas terhadap profitabilitas dan
nilai perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di
BEI?

Tujuan penelitian
1.
2.
3.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
Menganalisis kebijakan modal kerja dan solvabilitas perusahaan sektor
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI.
Menganalisis kinerja perusahaan dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan
transportasi yang terdaftar di BEI.
Menganalisis pengaruh modal kerja dan solvabilitas terhadap profitabilitas dan
nilai perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di
BEI.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:
1. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan aktualisasi atas pemahaman
mengenai manajemen modal kerja dan pengaruhnya terhadap profitabilitas dan
nilai perusahaan
2. Bagi akademisi, sebagai pengetahuan baru mengenai aspek-aspek yang
diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan penelitian terdahulu dan menjadi
acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan, sebagai informasi bagi manajemen dan bahan pertimbangan
dalam menentukan kebijakan modal kerja dan solvabilitas perusahaan untuk
dapat meningkatkan profit dan nilai perusahaan di periode selanjutnya.
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Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada pengaruh modal kerja dan tingkat solvabilitas
terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan
transportasi yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2016.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Modal Kerja
Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau
dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (Sawir 2001).
Menurut Djarwanto (2001) modal kerja berhubungan dengan keseluruhan dana
yang digunakan selama periode akuntansi tertentu untuk menghasilkan pendapatan
pada periode akuntansi yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
dikatakan bahwa modal kerja adalah dana jangka pendek yang digunakan dalam
keberlangsungan perusahaan sehari-hari, dimana dana tersebut terdiri dari
komponen aktiva lancar (inventory, accounts receivable, cash dan marketable
securities) dan utang lancar (accounts payable, accruals dan notes payable) untuk
mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang memberikan
kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Menurut Padachi (2006),
perencanaan dan pelaksanaan modal kerja yang baik dalam perusahaan dapat
memberikan nilai positif untuk keberlangsungan perusahaan pada periode
berikutnya. Terdapat beberapa definisi dan konsep dasar dalam modal kerja
(Brigham dan Houston 2014), antara lain:
1. Modal Kerja, kadang disebut modal kerja bruto yang secara sederhana
mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi.
2. Modal Kerja Bersih, didefinisikan sebagai aset lancar yang dikurangi seluruh
kewajiban lancar.
3. Modal Kerja Operasi Bersih, didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi
kewajiban lancar yang tidak dikenakan bunga.
4. Siklus Konversi Kas, merupakan berapa lama waktu dana terikat dalam modal
kerja atau antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari
penjualan modal kerja tersebut.
Sedangkan menurut Riyanto (1990), pengertian modal kerja terbagi dalam
tiga konsep, yaitu:
1. Konsep kuantitatif, konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari dana yang
tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar di mana aktiva ini merupakan aktiva
yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau di mana dana yang di
dalamnya dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek.
2. Konsep kualitatif, dalam konsep ini modal kerja dikaitkan dengan besarnya
jumlah utang lancar atau yang harus segera dibayar. Dapat dikatakan bahwa
modal kerja adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat
digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menggangu
likuiditasnya, atau biasa disebut modal kerja bersih (net working capital).
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