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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Berbagai macam kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan 

sebuah usaha dan juga pengoperasiannya memaksa perusahaan untuk mampu 

memenuhi semua keperluan setiap manajemen didalam sebuah perusahaan. 

Manajemen akan baik apabila setiap kebutuhannya terpenuhi dalam segi apapun. 

Setiap perusahaan harus memiliki manajemen yang baik dan terstruktur agar dapat 

memaksimalkan setiap kegiatan operasi demi mencapai sebuah target yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Manajemen yang efektif mampu mengintegrasikan 

semua fungsi manajemen dengan baik kedalam pelaksanaan kegiatan operasional 

perusahaan. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan 

diaplikasikan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 

harapan perusahaan untuk mencapai target. 

 Selain manajemen yang baik agar dapat mencapai target perusahaan, 

pembiayaan ataupun keuangan merupakan bagian penting pada sebuah perusahaan 

namun dalam pelaksanaannya faktor keuangan juga kerap kali mengalami masalah 

karena keuangan sangat berpengaruh kepada pelaksanaan dan perkembangan usaha. 

Pada dasarnya tujuan yang utama dalam mendirikan sebuah perusahaan yaitu  untuk 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang minimal 
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namun pada setiap modal kerja tidak dapat ditentukan standarisasinya karena akan 

mengalami perubahan disetiap waktunya. Akan tetapi  tujuan tersebut tidak akan 

berhasil apabila manajemen keuangan terutama dalam bidang modal kerja tidak 

dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya, Oleh sebab itu manajemen 

keuangan disetiap perusahaan harus baik dan dapat efisien dalam mempertahankan 

perusahaannya agar terus berkembang karena pada dasarmya dalam semua 

perusahaan kerap kali mengalami berbagai permasalahan yang harus dihadapi dan 

diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru 

yang dan dapat menghambat pekerjaan sebuah perusahaan. 

 Persaingan ketat di sektor industri batu-batuan mendorong PT. Mitra 

Investindo Tbk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar  perusahaan dapat 

beroperasi secara optimal dan memperoleh laba yang optimal pula. Untuk dapat 

beroperasi secara optimal, maka perusahaan harus mampu memastikan tersedianya 

modal kerja yang cukup guna untuk melakukan kegiatan operasional  perusahaan 

 Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena 

dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau 

menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau 

kekacauan keuangan. Menurut Kasmir (2012:252) investasi dalam aktiva lancar 

seringkali mengalami perubahan dan cenderung labil, sedangkan aktiva lancar adalah 

modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal 

kerja. Adannya modal kerja yang berlebihan meunjukkan adanya dana yang tidak 
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produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Sebaliknya adanya 

ketidak-cukupan maupun mis manajemen dalam modal kerja merupakan sebab utama 

kegagalan suatu perusahaan. 

 Perlu diketahui bahwa ada faktor yang mempengaruhi modal kerja dalam 

memperoleh laba. faktor yang mempengaruhi modal kerja dalam memperoleh laba 

dilihat dari perusahaan seperti perusahaan jasa, modal kerja yang dibutuhkan relatif 

rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya menjadi relatif 

cepat. Modal kerja yang dimaksudkan mempengaruhi laba yaitu bila penngelola 

modal kerja mampu meminimalkan ataupun mengefisienkan modal kerja yang 

digunakan dalam setiap kegiatan operasi dapat mempengaruhi penjualan dan otomatis 

mempengaruhi laba perusahan.   

 Suatu perusahaan atau badan usaha yang berorientasi pada laba selalu 

mempunyai tujuan akhir memperoleh laba. Keuntungan atau laba merupakan sesuatu 

yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Makin tinggi laba yang 

diperoleh perusahaan maka makin kuat dan tangguh perusahaan tersebut dalam 

menghadapi persaingan di masa depan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba selama periode tertentu disebut Profitabilitas. 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Return On 

Invesment (ROI) dapat dijadikan tolak ukur perusahaan dalam memperoleh  
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profitabilitas karena ROI menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan.  

 Berikut akan disajikan perkembangan Laba besih  : 

 

Tabel 1.1  Laba bersih PT. Mitra Investindo Tbk   

 

  

  

  

 

 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Mitra Investindo Tbk 

 Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa laba bersih pada PT. Mitra 

Investindo Tbk mengalami penurunan pada setiap periodenya, pada tahun 2015 

mengalami kerugian dalam segi laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa modal 

kerja yang ada pada PT. Mitra Investindo Tbk tidak efektif. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Modal Kerja Dalam Mengukur profitabilitas 

Pada PT. Mitra Investindo Tbk”. 

1.2 Identifikasi masalah 

TAHUN  LABA BESIH 

2011 27.479.363.875 

2012 22.090.674.433 

2013 22.002.615.533 

2014 7.582.461.550 

2015 (179.560.694.653) 
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Berdasarkan latar belakang diatas, mengacu pada masalah laba bersih yang 

menurun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang penurunannya seca 

kontinu, peneliti menemukan dan melihat kondisi perusahaan yang tidak baik atau 

tidak sehat dalam keuangan serta kerugian, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

“ apakah analisis modal kerja dapat digunakan dalam memperoleh laba. 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, makan rumusan 

masalah yang akan dianalisis oleh peneliti adalah: 

1.3.1 Bagaimana  tingkat modal kerja pada PT. Mitra Investindo Tbk pada periode 

2011-2015? 

1.3.2 Bagaimana profitabilitas pada PT. Mitra Investindo Tbk pada periode 2011-

2015? 

1.3.3 Bagaimana Analisis modal kerja dalam mengukur profitabilitas pada PT. Mitra 

Investindo Tbk periode 2011-2015? 

1.4 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

1.4.1.1 Untuk mengetahui kondisi modal kerja pada PT.Mitra Investindo Tbk periode 

2011-2015. 

1.4.1.2 Untuk mengetahui kenaikan/penurunan profitabilitas PT.Mitra Investindo Tbk 

periode 2011-2015. 
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1.4.1.3 Untuk mengetahui Analisis modal kerja dalam mengukur profitabilitas pada 

PT. Mitra Investindo Tbk periode 2011-2015 

1.4.2 Kegunaan penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu 

pengetahuan terutama mengenai ilmu manajemen keuangan serta studi aplikasi teori-

teori serta serta literature-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di 

perusahaan. 

1.4.2.2 Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat terutama: 

1.4.2.2.1 Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

khususnya dalam bidang manajemen keuangan terutama mengenai perhitungan 

modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. selain itu sebagai proses 

belajar memecahkan masalah-masalah yang terdapat di perusahaan dengan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. 

1.4.2.2.2 Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran serta sumber 

informasi yang positif untuk memperbaiki kekurangan dan memberikan saran agar 
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perusahaan lebih baik dalam melakukan pengembangan usaha dimasa yang akan 

datang dan mengantisipasi kendala yang berhubungan dengan penelitian 

1.4.2.2.3 Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi yang membutuhkan 

dalam mengadakan penelitian yang serupa dan dapat memberikan wawasan, ilmu 

pengetahuan serta informasi bagi pembaca dalam menyusun salah satu strategi 

manajemen keuangan suatu perusahaan. 

1.5 Lokasi Dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada website BEI (www.idx.co.id) di PT. Mitra 

Investindo Tbk yang terdaftar pada BEI. Namun karena keterbatasan jarak dan 

waktu serta ketersediaan informasi yang lebih mudah, maka pengambilan data ini 

didasarkan pada data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang di 

dapat dari situs website BEI (www.idx.co.id).  Kantor pusat PT. Mitra Investindo 

berlokasi di Jakarta, Gedung Menara Karya Lt. 7 Unit. A , Jl. Rasuna Said Blok X5 

Kav. 1 dan 2 Jakarta. 

1.5.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih tujuh bulan 

terhitung dari bulan Agustus  2018 sampai dengan bulan januari  2019. Selama kurun 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan 

penelitian hingga tahap pengujian.  
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