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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan modal kerja merupakan pemikiran yang sangat penting dalam 

mengelola perusahaan dimana tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk 

memastikan bahwa transaksi kas operasional dapat mendukung permintaan 

terhadap produk. Oleh karena itu pengelolaan modal kerja perusahaan harus dapat 

mengatur penggunaan sumberdaya perusahaan pada tingkat yang efisien. Menurut 

Matoha (2007), pengelolaan keuangan yang buruk merupakan faktor utama pada 

kegagalan bisnis yang dilakukan. Masalah internal dalam bisnis yang 

diindentifikasi yaitu modal yang kurang memadai, cash flow management, dan 

kontrol inventori. Menurut Padichi (2006), 20% kegagalan bisnis perusahaan juga 

dikarenakan hutang yang tidak dapat diperoleh dari customer. 

Berdasarkan data pada akhir tahun 2011 total investasi modal kerja 

(inventory dan piutang) di perusahaan-perusahaan Amerika  mencapai $4.2 triliun 

yaitu sekitar 25% dari total penjualan dan diatas 18% dari total asset mereka. EK 

dan Guerin (2011) yang mengatakan bahwa terdapat keleluasaan yang sangat 

besar untuk meningkatkan efisiensi dari pengelolaan modal kerja di banyak 

perusahaan. Begitu pula dengan Buchmann (2008) menekankan bahwa kekuatan 

net working capital sebagai sumber kas yang potensial untuk mendanai 

pertumbuhan  tetapi masih sering dilupakan oleh banyak perusahaan. 
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Net working capital diperoleh dari inventori ditambah piutang (account 

receivable) dikurang hutang (account payable). Sedangkan excess net working 

diperoleh dari net working capital perusahaan dikurang dengan benchmark net 

working capital industry. Hal ini menimbulkan bahwa excess net working capital 

dapat bernilai positif maupun negatif. Perbedaan excess net working capital yang 

dimiliki perusahaan mempengaruhi tindakan selanjutnya dari setiap manajer pada 

perusahan tempat mereka bekerja. Perusahaan dengan excess net working capital 

positif pada umumnya telah memiliki kas yang cukup untuk membiayai biaya 

operasional sehingga perusahaan tersebut akan mengurangi uang yang berada di 

tangan mereka (cash holding). Sedangkan perusahaan dengan excess net working 

capital negatif atau dengan kata lain perusahaan berada dalam kondisi “defisit 

modal kerja”, akan membuat para manajer keuangan untuk meningkatkan uang di 

tangan mereka (cash holding) dimana bertujuan agar biaya operasional dapat 

terpenuhi sehingga produksi dan penjualan dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Schiff dan Lieber (1974), terdapat hubungan antara kebijakan 

kredit dengan inventori. Model yang digunakan tersebut menjelaskan bahwa 

kebijakan kredit yang semakin tinggi dilakukan perusahaan kepada customer 

maka semakin tinggi inventori yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. 

Kebijakan kredit yang semakin rendah dilakukan perusahaan kepada customer 

maka semakin kecil inventori yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. 

Menurut Shin dan Soenen ( 1998), terdapat hubungan negatif antara net 

working capital dan profitability dari sampel perusahaan-perusahaan di Amerika, 

dimana penelitian yang dilakukan oleh Kieschnick (2013) menunjukkan bahwa 

nilai dollar pada net working capital lebih rendah dibandingkan nilai dollar yang 
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dipegang di tangan (cash). Hal ini membuat Aktas et al. (2015) mempertanyakan 

apakah nilai pengelolaan modal kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

yang diukur dari excess return, investasi yang diukur dari Capital Expenditure 

(CAPEX) dibagi dengan total aset, ROA yang diukur dari operating income 

dibagi dengan total aset, dan risiko yang diukur dari standar deviasi dari return 

harga saham bulanan.  

Berdasarkan hasil penelitian Aktas et al. (2015) hubungan negatif antara 

excess net working capital dan kinerja perusahaan hanya terbatas pada perusahaan 

yang mempunyai net working capital pada level yang tinggi, akan tetapi 

hubungan net working capital dengan kinerja perusahaan dapat menjadi positif 

jika pengelolaan modal kerja dapat dilakukan secara efisien. Deloof (2013) 

menganalisa sebuah sampel dari perusahaan-perusahaan di Belgia dan melaporkan 

hubungan negatif  linear  antara net working capital dan kinerja operasional. 

Menurut Afande (2015), pengelolaan modal kerja yang efisien menigkatkan 

profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. 

Menurut Banos-Caballero et al. (2013), terdapat level optimal yang 

mempengaruhi pengelolaan modal kerja dengan performa perusahaan dimana 

perusahaan dengan excess net working capital negative berhubungan positif 

dengan kinerja perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa para manajer perusahaan 

harus menghindari efek negatif dari performa perusahaan akibat hilangnya 

penjualan, hilangnya diskon untuk pembayaran di awal serta untuk penambahan 

modal untuk biaya pengeluaran. 

Melalui pengujian yang dilakukan oleh Aktas et al. (2015) menghasilkan 

adanya kebijakan/standard optimal level modal kerja dan bagi perusahaan yang 
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memfokuskan pada pengelolaan modal kerja yang efisien (baik menaikan atau 

menurunkan investasi  modal kerja) akan meningkatkan kinerja stok dan 

operational mereka. Investasi perusahaan yang termasuk dalam pengelolaan 

modal kerja yang efisien akan mewujudkan kinerja perusahaan yang unggul. 

Perusahaan dengan excess net working negatif adalah perusahaan dengan modal 

kerja yang efisien yang memiliki hubungan positif terhadap excess returni, 

investasi, serta ROA. 

Menurut Bahri (2016), perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang 

aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kegiatan perusahaan 

manufaktur yaitu melakukan pembelian bahan baku, melakukan pengelolaan 

bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya serta 

menghasilkan produk jadi dimana produk jadi tersebut akan disimpan dan dijual. 

Perusahaan manufaktur sangat membutuhkan pengelolaan modal kerja yang 

efisien untuk memperoleh keuntungan maksimal. 

Penelitian yang diuji dilakukan selama 11 tahun dari 2005-2015 

dikarenakan keterbatasan waktu peneliti serta keadaan ekonomi di Indonesia pada 

rentang tersebut dalam kondisi yang baik dimana keadaan ekonomi tidak seperti 

yang terjadi ketika Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang luar biasa berbeda 

pada tahun 1998. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) 

berjumlah 90 perusahaan dimana memilik data yang lengkap untuk diolah. 

Penulis tertarik untuk meneliti apakah pengelolaan modal kerja pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia telah berjalan dengan efisien dimana dilihat 

dari excess return, investasi, ROA, dan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Aktas, Croci dan Petmezas (2015) yang berjudul “Is Working Capital 

Management Value-enhacing? Evidence from Firm Performance and 

Investments” digunakan sebagai jurnal pedoman utama dalam penelitian ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah pengelolaan modal kerja yang efisien signifikan mempengaruhi 

kinerja perusahaan diukur dari return harga saham dibandingkan dengan 

benchmark? 

2) Apakah pengelolaan modal kerja yang efisien signifikan mempengaruhi 

investasi perusahaan diukur dari capital expenditure dibagi dengan total aset? 

3) Apakah pengelolaan modal kerja yang efisien signifikan mempengaruhi 

Return on Assets  perusahaan diukur dari operating income dibagi dengan 

total aset? 

4) Apakah pengelolaan modal kerja yang efisien signifikan mempengaruhi risiko  

perusahaan diukur dari standar deviasi dari return harga saham bulanan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja yang efisien terhadap 

kinerja perusahaan diukur dari return harga saham dibandingkan dengan 

benchmark. 
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2) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja yang efisien signifikan 

terhadap investasi perusahaan diukur dari capital expenditure dibagi dengan 

total aset. 

3) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja yang efisien terhadap 

ROA  perusahaan diukur dari operating income dibagi dengan total aset. 

4) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja yang efisien terhadap 

risiko perusahaan diukur dari standar deviasi dari return harga saham bulanan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan 

praktisi. Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga akan 

menambah wawasan baru mengenai dampak pengelolaaan modal kerja terhadap 

kinerja perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadikan informasi tambahan bagi 

para financing di perusahaan apakah perusahaaan mereka telah melakukan 

pengelolan modal kerja yang optimal atau tidak. Para financing juga mengetahui 

kapan harus menyimpan barang dengan banyak atau sedikit karena inventori yang 

besar juga memerlukan biaya inventori yang besar dimana bila tidak dibandingkan 

penjualan yang besar dapat memberikan kerugian pada perusahaan. 
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1.5 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh excess working capital terhadap excess 

return, investasi, ROA, dan risiko dimana uji asumsi klasik tidak dilakukan 

karena keterbatasan waktu penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan tesis ini akan dibagi menjadi lima bagian yaitu bagian 

pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan 

penelitian, kesimpulan dan saran. Masing-masing bagian dalam tesis ini disusun 

secara sistematis sehingga permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan secara 

sempurna serta hasil peneltian yang dilakukan juga dapat dipaparkan secara 

sistematis.  

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

     BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bagian pendahuluan akan diuraikan beberapa hal yaitu 

mengenai latar belakang permasalahan, pokok dari permasalahan, 

tujuan dari penelitian yang dilakukan, pembatasan masalah 

penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika 

penulisan yang dilakukan 

 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Pada bagian landasan teori akan dibahas berbagai landasan teori  

serta prinsip-prinsip yang mendasari penulisan tesis serta berkaitan 

dengan pokok permasalahan, sehingga nantinya akan digunakan 
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sebagai dasar dari analisa yang dilakukan berdasarkan hasil 

penelitian untuk membantu dalam pengambilan kesimpulan. 

 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian metode penelitian akan diuraikan mengenai langkah-

langkah yang sistematis dalam pelaksanaan penelitian yang dibahas 

agar penelitian dapat dilakukan secara terarah. Langkah langkah 

tersebut adalah terdiri dari jenis dan sumber data, model penelitian, 

metode pengolahan data, serta metode analisis penelitian. 

 

BAB IV : ANALISIS & PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada bagian ini hasil penelitian akan dibahas mengenai 

karakteristik sampel penelitian dimana termasuk didalamnya 

adalah hasil pengumpulan data serta karakteristik dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian, serta analisis data yang dilakukan 

sekaligus pemaparan hasil-hasil perhitungan yang dilakukan, 

sehingga kemudian dapat di buat suatu kesimpulan mengenai 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian akhir tesis  ini berisikan   kesimpulan   mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari tujuan 

penelitian  yang  didasarkan pada analisa pemecahan masalah yang 

dilakukan pada bab sebelumnya, selain itu juga di dalam bab ini 
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berisikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

berikutnya. 

  




