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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Secara umum tujuan dari suatu perusahaan adalah meningkatkan kekayaan 

atau kesejahteraan pemilik, mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengupayakan untuk dapat berkembang (Waryati 2010). Dalam menjalankan 

kegiatan usahanya perusahaan membutuhkan dana. Dana dapat berasal dari modal 

sendiri ataupun pinjaman. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan investasi 

perusahaan maupun kegiatan operasional. Dana yang digunakan untuk kegiatan 

operasional biasa disebut sebagai modal kerja (Dwijayanti dan Trijatmiko 2013). 

Modal kerja merupakan bagian dari struktur keuangan. Menurut Weston dan 

Copeland (1997) dalam Santika dan Sudiyatno (2011), struktur keuangan adalah 

cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya dan dapat dilihat pada seluruh 

sisi kanan dari neraca yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang 

dan modal pemegang saham. Jadi struktur keuangan mencakup semua 

pembelanjaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sebaliknya struktur 

modal hanya menyangkut pembelanjaan jangka panjang saja, tidak termasuk 

pembelanjaan jangka pendek. 

Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali 

dihadapi oleh perusahaan, karena hampir semua perhatian untuk mengelola modal 

kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aset 

(Mashady et al. 2014). Modal kerja dapat diilustrasikan sebagai aliran darah di 

dalam tubuh perusahaan, dimana kas adalah sebagai sumber pendanaan yang 

sangat kritikal dalam menyokong keberlangsungan aktivitas operasi yang 

dilakukan oleh perusahaan secara rutin. Sehingga perlu ditentukan keputusan yang 

tepat dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan (Riyanto 2001). 

Menurut Hasnawati (2005), manajemen keuangan menyangkut penyelesaian 

atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Suatu kombinasi yang optimal atas 

ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan 

meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham. 

Kegiatan investasi merupakan aktivitas pembiayaan jangka panjang seperti 

pembelian aktiva tetap yang penggunaanya dapat digunakan berulang (Dwijayanti 

dan Trijatmiko 2013). Keputusan investasi berkaitan dengan keputusan untuk 

menginvestasikan dana perusahaan pada aktiva-aktiva yang diharapkan dapat 

menghasilkan kas baik pada periode berjalan maupun pada periode yang akan 

datang (Helfert 1996 dalam Waryati 2010). Keputusan pembiayaan berkaitan 

dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi 

yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, 

sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif (Sudana 

2011). Setiap keputusan investasi dan pembiayaan tersebut akan mempengaruhi 

tingkat risiko, penetapan waktu, dan risiko arus kas perusahaan, dan akhirnya 

harga saham perusahaan, sehingga manajer harus membuat keputusan investasi 

dan pembiayaan yang dirancang untuk memaksimalkan harga saham perusahaan 

(Brigham dan Houston 2001). 
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Tujuan utama manajer keuangan adalah membentuk kombinasi pendanaan 

yang dapat menurunkan biaya serendah mungkin, mempertahankan biaya 

serendah mungkin dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Mardi 2008). 

Para manager keuangan harus tetap memperhatikan cost of capital di dalam 

menentukan struktur pendanaan, apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi 

dengan modal sendiri ataukah dipenuhi dari modal  asing (utang).  

Terdapat beberapa teori terkait dengan struktur pembiayaan. Pertama, 

asumsi teori MM prepostition yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller 

(1958) dalam Weston dan Brigham (1994) yang menyatakan bahwa beban bunga 

bersifat tax deductible expense telah mengakibatkan utang lebih murah jika 

dibandingkan pendanaan dari  modal sendiri baik saham biasa maupun saham 

preferen dimana konsekuensi dividen yang dibayarkan  kepada pemegang saham 

tidak dapat berfungsi sebagai pengurang pajak.  

Menurut konsep lainnya yakni Pecking Order Theory, suatu model struktur 

pembiayaan dalam manajemen keuangan biasanya mengikuti suatu hirarki 

dimulai dari sumber dana termurah, dana internal hingga saham sebagai sumber 

terakhir. Sehingga berdasarkan filosofi Pecking Order Theory, urutan pembiayaan 

yang disarankan atau diinginkan perusahaan pertama adalah dari laba yang 

ditahan, lalu kedua dari pendanaan utang dan ketiga dari penerbitan ekuitas baru 

(Ross et al. 2010). Sedangkan menurut konsep Balancing theory menyatakan  

bahwa dalam praktek manajer berupaya membuat keseimbangan bauran sumber 

dana perusahaan pada struktur tertentu untuk menjaga resiko keuangan 

perusahaan pada tingkat yang dianggap aman (Hidayati 2001). 

Manajemen dapat memilih komposisi pembiayaan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. Kebijakan pembiayaan modal kerja adalah kebijakan yang berkaitan 

dengan menentukan jenis sumber dana, jangka waktunya pendek atau panjang, 

dan masing masing sumber dana berapa yang akan digunakan untuk membiayai 

modal kerja (Miswanto 2012). Sinaga (1999) menjelaskan bahwa pola 

pembelanjaan permanent assets harus dibelanjai dengan sumber dana dari dalam 

atau dari pinjaman jangka panjang. Sedangkan aktiva lancar temporer dibiayai 

dengan pendanaan jangka pendek (Miswanto 2012). 

Adapun tiga pendekatan kebijakan menurut Brigham dan Daves (2007) 

yaitu kebijakan pendekatan agresif, matching, dan konservatif. Tujuan pokok 

pendekatan agresif adalah peningkatan profitabilitas meskipun disertai dengan 

risiko yang tinggi. Tujuan pokok pendekatan rata-rata (matching) adalah 

mendapatkan kombinasi optimal antara profitabilitas dan risiko sedangkan tujuan 

pokok pendekatan konservatif adalah terciptanya margin of safety yang besar 

meskipun profitabilitasnya rendah. Besar kecilnya modal kerja yang disediakan 

oleh perusahaan terutama tergantung pada sikap manajemen terhadap laba dan 

risiko.  

Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas atau kemampuan 

laba sangat penting bagi perusahaan karena dapat mencerminkan keberhasilan  

dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas  

maka kinerja perusahaan semakin baik. Keberhasilan dalam pengelolaan 

kebijakan modal kerja mencerminkan pengawasan maksimal terhadap aktiva  

lancar dan kewajiban lancar yang dapat meningkatkan profitabilitas (Yuliati 

2013). 
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Implikasi tercapainya profitabilitas yang merupakan tujuan jangka pendek 

perusahaan, tentunya akan berpengaruh juga terhadap nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan jangka panjang perusahaan. Setiap emiten akan berusaha untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan agar dapat memakmurkan investornya. Bagi 

perusahaan yang telah mempunyai saham (go public), nilai perusahaan dapat 

dilihat dari nilai sahamnya. Nilai perusahaan mengartikan banyak makna bahwa 

nilai perusahaan mencerminkan nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan di 

masa mendatang. Selain itu nilai perusahaan juga mencerminkan dampak atas 

keputusan yang telah diambil oleh mana manajer keuangan terhadap harga saham 

perusahaan (Prasetyo et al. 2012). Nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli (investor) apabila perusahaan tersebut dijual 

(Prasetyorini 2013). 

 

Tabel 1 Perputaran modal kerja dan profitabilitas perusahaan menurut  sektor di 
Indonesia tahun 2013-2015 

Sektor Industri 
WCTO (kali) ROA (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Pertanian  3.78 3.81 3.50 3.81 3.84 2.71 

Perdagangan 7.68 11.04 8.56 7.67 5.60 6.32 

Konstruksi 4.52 4.86 4.06 6.84 6.19 4.46 

Manufaktur 8.21 11.66 32.96 10.49 9.00 8.41 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

Keterangan: WCTO (Working Capital Turn Over); ROA (Return On Assets) 

 

Pada Tabel 1 terdapat dua informasi yang menjelaskan pergerakan 

profitabilitas dan perputaran modal kerja dari empat sektor di Indonesia dari tahun 

2013 sampai tahun 2015. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pada tiga sektor yakni 

pertanian, perdagangan dan konstruksi mengalami pergerakan yang fluktuatif 

dalam kurun waktu tiga tahun baik dari profitabilitas maupun perputaran modal 

kerjanya. Sektor pertanian merupakan sektor yang perputaran modal kerjanya 

paling kecil dibanding sektor lainnya yakni berada di kisaran tiga yang berarti 

bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja hanya berputar rata-rata tiga kali 

dalam setahun. Berbeda dengan manufaktur yang merupakan satu-satunya sektor 

yang tingkat perputaran modal kerjanya dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, khususnya peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2015, 

yakni sebesar 32.96 yang artinya bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja 

berputar rata-rata 32.96 kali dalam setahun. Adanya tren peningkatan dalam 

perputaran modal kerja, ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat 

profitabilitasnya. Sektor manufaktur justru mengalami penurunan profitabilitas 

dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal ini menjadi sesuatu hal yang menarik 

untuk diteliti lebih lanjut. 

Pada dasarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa relatif lebih 

rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang dalam pencairannya relatif 

cepat. Berbeda dengan perusahaan industri yang memerlukan modal kerja cukup 

besar karena investasi dalam aktiva lancar cukup besar dengan tingkat perputaran    

persediaan dan piutang yang relatif rendah. Kebutuhan jumlah modal kerja juga 

ditentukan oleh waktu diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang 
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dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu. Semakin panjang   

waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang atau untuk memperoleh  

barang maka akan semakin besar kebutuhan akan modal kerja. Dengan demikian 

perlu diamati dengan cermat keputusan pembiayaan seperti apa yang tepat untuk 

membiayai aktivitas operasi yang bersifat rutin. Perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur memerlukan perhatian yang lebih terhadap pengelolaan aktiva 

lancarnya agar lebih efisien. Hal ini karena proporsi aktiva lancar perusahaan 

manufaktur biasanya lebih dari setengah total aktivanya. Tingkat aktiva lancar 

yang berlebih dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasi 

pengembalian atas aktiva yang rendah.  

Industri manufaktur adalah subsektor industri paling dominan yang 

memberi kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan sektor industri di 

Indonesia. Kontribusi terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejak 

tahun 1980-an berasal dari industri manufaktur. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa secara agregat nasional sektor manufaktur memberi kontribusi terbesar 

terhadap PDB dengan rata-rata 21.36% selama enam tahun berturut-turut.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan produk. Perusahaan manufaktur membutuhkan pengelolaan terhadap 

modal kerja secara lebih efisien. Hal ini disebabkan pada perusahaan manufaktur 

biasa mengembangkan lebih dari setengah total aktivanya. Oleh karena itu 

pemilihan sektor manufaktur sebagai data penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi maksimal pula di dalam penelitian ini. Dalam hal ini 

peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 

sebagai obyek penelitian. 
 

Tabel 2 Kontribusi PDB menurut sektor di Indonesia tahun 2010-2015 

Sekor Perusahaan Kontribusi Sektor Perusahaan (%) 

Manufaktur 21.36 

Pertanian 13.51 

Perdagangan 13.37 

Pertambangan 10.40 

Konstruksi 9.54 

Transportasi dan Pergudangan 4.02 

Administrasi Pemerintahan 3.88 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.74 

Informasi dan Komunikasi 3.59 

Jasa Pendidikan 3.15 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 

 

 

Perumusan Masalah 

Alasan utama mengapa modal kerja penting dibahas dalam usaha 

meningkatkan profitabilitas perusahaan yaitu pertama, modal kerja merupakan 

bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan, yang sejalan dengan tujuan 

jangka pendek perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas. Kedua, 
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berdasarkan fungsi kerja, modal kerja bersifat fleksibel, relatif bervariasi dan 

berputar cepat (Syamsuddin 2007). Manajer keuangan mendedikasikan 60% dari 

waktu yang dimiliki untuk mengelola dan menentukan kebijakan modal kerja 

(Brigham dan Houston 2006). Kebijakan modal kerja merupakan keputusan 

mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditambah 

dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai.  

Kebijakan modal kerja menyangkut penentuan besar kecilnya jumlah aktiva 

lancar yang akan dipertahankan oleh perusahaan (Hanum 2008). Kurangnya 

penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan modal kerja serta 

kurangnya kemampuan manajemen dalam merencanakan dan mengatur 

komponen-komponen modal kerja yang dapat menyebabkan insolvency-tidak 

mampu menyediakan likuiditas jangka panjang dan bankruptcy (Gill et al. 2010). 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk berusaha meminimalkan risiko 

dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan dengan memahami fungsi dan 

faktor-faktor penentu (driver factors) modal kerja untuk merumuskan strategi 

pengelolaan modal kerja yang efektif (Karina 2012). 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bagaimana tren pergerakan rata-rata modal 

kerja, laba dan harga saham perusahaan manufaktur selama periode 2013-2015. 

Modal kerja perusahaan manufaktur mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

yang diikuti juga meningkatnya harga saham. Lain halnya dengan profitabilitas 

dimana pergerakannya cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan modal kerja belum tentu diikuti oleh peningkatan dalam laba suatu 

perusahaan. 

 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

Gambar 1  Tren rata-rata modal kerja, laba dan harga saham perusahaan 

manufaktur di Indonesia tahun 2013-2015 

Masing-masing perusahaan memiliki keputusan pembiayaan yang berbeda. 

Keputusan pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

karakteristik perusahaan atau industri, dan kondisi ekonomi. Masing-masing 

perusahaan mempunyai karakteristik berbeda karena industrinya yang berbeda, 

dengan demikian keputusan pembiayaan antara perusahaan atau industri satu  

dengan lain juga berbeda (Widarti dan Sudana 2014). Dari Tabel 2 terlihat bahwa 

sektor manufaktur yang paling memberikan kontribusi terbesar untuk PDB dan 

diikuti oleh sektor pertanian. Peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto 

(PDB) tidak dilihat dari produk primer yang dihasilkan saja, melainkan harus 
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dikaitkan dengan industri pengolahan dan perannya untuk menarik dan 

mendorong pembangunan. Jika ditelusuri lagi, di dalam sektor manufaktur pun 

masih terdiri dari banyak sub sektor yang dimana dalam kegiatan operasionalnya 

ada beberapa perusahaan yang mengolah bahan baku yang berasal dari hasil 

pertanian dan non pertanian. Henson and Cranfield (2009) mendefinisikan sektor 

agroindustri sebagai bagian dari sektor manufaktur yang mengolah bahan baku 

dan barang setengah jadi yang berasal dari pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Dengan demikian, sektor agroindustri meliputi pengolahan makanan, minuman, 

tembakau, tekstil dan pakaian, produk kayu dan furniture, kertas, dan produk 

karet. 

Agroindustri  adalah  kegiatan   yang   memanfaatkan   hasil  pertanian 

sebagai  bahan  baku,  merancang  dan  menyediakan  peralatan  serta  jasa  untuk 

kegiatan  tersebut  (Soekartawi 2001).  Secara  eksplisit  agroindustri  adalah 

perusahaan  yang  memproses  bahan  nabati  (yang  berasal  dari  tanaman)  atau 

hewani  (yang  dihasilkan  oleh  hewan).  Proses  yang  digunakan  mencakup 

pengubahan    dan    pengawetan    melalui    perlakuan    fisik    atau    kimiawi, 

penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Dari berbagai definisi yang 

disampaikan di atas dapat dilihat bahwa sektor agroindustri bukanlah sektor yang 

dapat berdiri sendiri karena merupakan bagian dari sistem agribisnis yang 

kompleks. 

Perusahaan agribisnis saat ini merupakan perusahaan yang cukup 

berkembang dan diminati oleh para investor terutama di pasar modal, hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan agribisnis yang telah 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemampuan perusahaan agribisnis untuk 

bertahan, tumbuh dan menguat pada kondisi krisis ekonomi lokal maupun global, 

merupakan motivasi bagi investor untuk melakukan investasinya pada 

perusahaan-perusahaan tersebut (Handono et al. 2013). Pertumbuhan dan 

penguatan usaha sektor agribisnis tentunya tidak lepas dari beberapa keputusan 

yang mendukung perusahaan tersebut. Salah satu keputusan penting dalam 

kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan 

atau keputusan struktur modal yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan 

komposisi utang, saham preferen dan saham biasa (Wijayati dan Janie 2012 dalam 

Handono et al. 2013). 

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat modal kerja dan profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur berdasarkan karakteristiknya. Perusahaan agroindustri 

memiliki modal kerja lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan manufaktur non 

agroindustri. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari perusahaan manufaktur 

agribisnis merupakan perusahaan yang menghasilkan barang-barang konsumsi. 

Untuk pencapaian maksimal perputaran modal kerja dan profitabilitasnya 

perusahaan manufaktur agroindustri cenderung memiliki nilai yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan non agroindustri. Lain halnya dengan tingkat 

profitabilitas dimana perusahaan manufaktur berbasis non agroindustri memiliki 

rata-rata profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan agroindutri setiap tahunnya.  
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Tabel 3 Modal kerja dan profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia 

menurut karakteristik tahun 2013-2015 

Karakteristik 
WCTO (kali) ROA (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Agroindustri 
      

MEAN 25.35 13.70 74.97 6.92 4.94 5.36 

MIN 0.55 0.61 0.69 -19.07 -20.80 -12.94 

MAX 398.98 126.82 1893.95 39.44 35.29 27.24 

STD. DEV 75.42 24.96 356.61 11.81 9.75 8.25 

Non agroindustri 
      

MEAN 13.76 16.74 33.68 8.41 7.29 5.90 

MIN 0.01 0.95 0.64 -13.69 -7.69 -28.28 

MAX 218.66 237.04 717.82 65.72 -42.53 37.20 

STD. DEV 30.64 34.79 108.61 12.25 10.13 10.70 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

 

Penelitian tentang pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas 

telah banyak dilakukan. Kebanyakan penelitian yang membahas pemilihan 

kebijakan untuk modal kerja perusahaan menemukan hasil yang berbeda-beda 

antara lain. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Pai dan Kishore (2014) 

dan Noreen dan Omar (2014) menemukan bahwa bahwa ada hubungan positif 

antara profitabilitas dan kebijakan modal kerja investasi yang agresif. Dalam 

penelitian Pai dan Kishore (2014), objek penelitian yang masuk dalam sampel 

terdiri dari lima sektor yang bervariasi yang terdaftar di Bombay Exchange Stock, 

sedangkan Noreen dan Omar (2015) dalam penelitiannya menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur. Sebaliknya ditemukan hubungan yang negatif antara 

profitabilitas perusahaan dan kebijakan modal kerja pembiayaan yang agresif pada 

penelitian Javid dan Zita (2014) menunjukkan bahwa kebijakan investasi dan 

pembiayaan yang agresif berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan-

perusahaan semen di Pakistan. 

Hasil penelitian Noreen dan Omar (2014) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif antara kebijakan pembiayaan agresif terhadap profitabilitas. Hal 

ini mengindikasikan ketika kebijakan pembiayaan agresif meningkat maka 

profitabilitas juga meningkat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kungu 

et al. (2014) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kinerja dan tingkat 

modal kerja industri ketika perusahaan menerapkan strategi pembiayaan dan 

investasi yang moderat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afza dan 

Nazir (2009) mengenai dampak pemilihan kebijakan modal kerja yang terhadap 

profit perusahaan non keuangan di pasar Amerika Serikat menemukan bahwa 

antara kebijakan pembiayaan yang agresif memiliki hubungan yang negatif. 

Hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mendukung data-

data pada Tabel 3 yang menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan mengenai 

pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pada praktiknya ternyata tidak 

selalu sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Riyanto (2001) yang mengatakan 

bahwa perusahaan akan memiliki keuntungan yang lebih tinggi jika menggunakan 

pendekatan agresif karena biaya utang atau total cost yang rendah. Semakin besar 
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persentase pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham maka dari sudut 

kreditur bermakna makin besar perlindungan bagi pemberi pinjaman. Hal ini 

menjadi menarik untuk diteliti karena mengingat penelitian ini dilakukan di 

Indonesia dengan situasi ekonomi yang berbeda dan berbagai macam perusahaan 

yang berbeda. 

Adapun beberapa faktor penyebab ketidakkonsistenan tersebut adalah 

adanya perbedaan jenis dan tipe perusahaan atau sektor industri dari masing-

masing penelitian, dan belum optimalnya para manajer mengelola kebijakan 

modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Belum optimalnya 

para manajer dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengaruh antara 

pengelolaan modal kerja, likuiditas dan profitabilitas. Modal kerja sangat penting 

dikelola untuk menghindari perusahaan dari risiko kebangkrutan. Manajemen 

perusahaan yang mampu mengelola kebijakan modal kerja akan memperlihatkan 

tingkat profitabilitas yang stabil sehingga diharapkan semakin banyak perusahaan 

yang mampu masuk ke pasar modal. 

Profitabilitas perusahaan selalu menjadi perhatian utama bagi para pemilik 

perusahaan, manajemen perusahaan, investor atau calon kreditur (Yuliati 2013). 

Brigham dan Daves (2010) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil akhir 

dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan salah satunya dapat diukur dari profitabilitasnya 

sehingga dalam penelitian ini digunakan dari profitabilitas yang merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal sendiri yang 

dimiliki perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti 2012). 

Suatu manajemen modal kerja yang optimal diharapkan berkontribusi 

positif terhadap penciptaan nilai perusahaan (Howorth dan Westhead 2003). 

Ketidakakuratan mengelola komponen modal kerja akan mengakibatkan kesulitan 

dalam kelanjutan operasi perusahaan dan salah satu konsekuensinya adalah nilai 

pasar perusaaan akan jatuh. Pernyataan Shin dan Soenen (1998) yang dikutip oleh 

Nilmawati (2011) mengemukakan bahwa manajemen modal kerja yang efisien 

merupakan hal penting untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam 

perumusan rmasalah ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas menurut 

karakteristik perusahaan manufaktur? 

2. Bagaimana pengaruh kebijakan modal kerja terhadap nilai perusahaan 

menurut karakteristik perusahaan manufaktur? 

3. Apa implikasi dari informasi yang dihasilkan bagi emiten dan investor? 
 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas 

berdasarkan karakteristik perusahaan manufaktur. 

2. Menganalisis pengaruh kebijakan modal kerja terhadap nilai perusahaan 

berdasarkan karakteristik perusahaan manufaktur. 

3. Merumuskan rekomendasi kebijakan modal kerja bagi emiten dan strategi 

investasi bagi investor. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan (emiten) dalam membuat 

keputusan terkait kebijakan keuangan, khususnya kebijakan modal kerja 

dalam mencapai profitabilitas dan nilai pada perusahaan manufaktur. 

2. Menambah informasi bagi investor pasar modal untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur di bidang 

manajemen keuangan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini kebijakan modal kerja yang digunakan dilihat dari 

kebijakan yang terkait jangka pendek saja. Faktor yang diteliti dibatasi pada faktor 

internal perusahaan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan modal kerja 

yang terdiri dari kebijakan investasi modal kerja dan kebijakan pembiayaan modal 

kerja yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan. Penelitian ini 

tidak meneliti faktor-faktor eksternal atau makro yang terkait dengan profitabilitas 

dan nilai perusahaan. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Modal Kerja 

Modal kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Modal 

kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang kas yang dimiliki 

perusahaan, atau dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari (Sawir 2005). Sedangkan menurut Brigham dan Houston 

(2006) modal kerja adalah suatu investasi perusahaan didalam aktiva jangka 

pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang dan 

persediaan. Modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk 

beroperasi dengan seekonomis mungkin dan memastikan bahwa perusahaan tidak 

mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul 

karena adanya krisis atau kekacauan keuangan (Munawir 2007). 

Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah keseluruhan dana yang 

tertanam dalam aktiva lancar, atau sering disebut dengan modal kerja bruto (gross 

working capital). Menurut konsep kualitatif, modal kerja adalah sebagian dari 

aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas 

utang lancar. Sedangkan menurut konsep fungsional, modal kerja adalah dana 

yang digunakan selama periode accounting yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan current income yang sesuai dengan maksud didirikannya 

perusahaan tersebut (Riyanto 2001). 




