
BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang Masalah

Sektor industri tekstil dan garmen memiliki potensi pertumbuhan yang

cukup besar, mengingat sumber daya alam Indonesia yang cukup memadai, serta

tersedianyapekerja dalam jumlah yang besar . Pada tahun 2004, Indonesia berada

pada urutan ke- 11 dunia untuk ekspor tekstil dan urutan ke-9 dunia untuk ekspor

tekstil dan garmen (www.kompas.com). Oleh karenanya sektor ini merupakan

penghasil devisa terbesar untuk kelompok non migas. Tetapi perlu diketahui,

meskipun industri tekstil dan garmen menduduki jajaran atas untuk ekspor tekstil

dan garmen di dunia, kinerja industri tekstil dan garmen sendiri jauh dari

memuaskan. Hal ini tercermin dari buruknya perolehan laba dari perusahaan-

perusahaan yang bergerak di industri ini.

Setiap perusahaan pada umumnya sangat memperhatikan masalah laba

atau keuntungan, hal inisangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan

kelangsungan hidup usahanya. Profitabilitas menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Menurut jurnal Herliana Puji Astuti  (2005:2), jumlah keuntungan (laba)

yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan keuntungan yang meningkat

merupakan faktor yang sangat penting dalam menilai profitabilitas suatu

perusahaan.



Suatu perusahaan dikatakan profit apabila perusahaan tersebut dapat

beroperasi secarastabil dalam jangka waktu yang panjang. Profitabilitas bagi

Perusahaan adalah kemampuanmenggunakan modal kerja secara efisien dan

memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan

mengembalikan hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang

jangka panjang. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi diharapkan terjadi

dalam waktu relatif pendek, sehingga modal kerja yang ditanamkan dalam

perusahaan akan cepat kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja

berarti kemungkinan meningkatnya laba juga semakin besar. Laba yang tinggi

dipengaruhi tingkat profitabilitasperusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini profitabilitas dapat diukur melalui ROE perusahaan.

Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba.ROE

digunakan untuk mengukur efekivitas perusahaan didalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilkinya. ROE merupakan

rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas. Alat ukur kinerja suatu

perusahaan yang paling popular antara penanam modal dan manajer senior adalah

hasil atas hak pemegang saham adalah return on equity (ROE). Semakin tinggi

laba perusahaan maka akan semakin tinggi ROE.

Dengan mengelola sumber dana secara efesien, diharapkan perusahaan

dapatmeningkatkan keuntungannya. Menurut jurnal Sri Wartini

(2006:193)menyatakan bahwa“penggunaan dari masing-masing jenis modal

mempunyai pengaruh berbeda terhadaplaba yang diperoleh perusahaan”.

Sedangkan menurut jurnalMuhammad Afids Fizija (2007:21)menyatakan bahwa



“Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan penggunaaninternal financing

yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan hutang” pendapatini sama halnya

dengan pendapat Weston dan Bringham (2003)yangmenyatakan bahwa

“perusahaan yang memilki tingkat pengembalian investasi(profitabilitas) tinggi

cenderung memiliki hutang dalam jumlah kecil karenapenggunaan ekuitas (Modal

sendiri) lebih besar. Adapun pendapat lain mengenai halini adalah Sartono (2009)

menyatakan bahwa semakin kecil penggunaan hutangdalam struktur modal maka

semakin meningkat ROE suatu perusahaan.

Dalam dunia persaingan global di masa ini, manajemen Modal Kerja

merupakan perhatian yang tinggi dari Manajer yang berusaha keras untuk

mencapai efisiensi puncak.Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar

jumlah aset perusahaan. Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah aktiva

lancar lebih dari setengah jumlah investasi yang tertanam (Kasmir, 2006 : 211).

Perusahaan harus tepat dalam mengelola modal kerja agar dapat meningkatkan

likuiditasnya. Jika pengelolaan modal kerja telah tepat maka perusahaan akan

mampu memaksimalkan profit perusahaan (Kasmir, 2006 : 213).

Modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sejumlah dana yang harus

berputar secara tetap atau permanen. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi

akan menguntungkan bagi kreditur jangka pendek karena mereka memperoleh

kepastian bahwa modal kerja berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga

hutang akan segera dapat dibayar meski dalam kondisi operasi yang sulit. Dalam

perusahaan tingkat perputaran modal kerja yang tinggi akibat adanya jumlah



modal yang cukup dengan tingkat penjualan yang tinggi sehingga modal cepat

kembali kebentuk semula yaitu kas dan piutang.

Namun, adakalanya perputaran modal kerja yang tinggi bukan berarti

efektif akan tetapi sebagai akibat perusahaan kekurangan modal kerja sedangkan

tingkat penjualan dalam perusahaan tersebut tinggi. Sedangkan tingkat perputaran

modal kerja yang rendah disebabkan karena banyaknya dana yang tidak

dimanfaatkan dalam operasi perusahaan secara efektif dan efisien dengan tingkat

penjualan yang rendah.

Dalam penelitian ini elemen perputaran modal kerja dibagi menjadi 2 yaitu

perputaran kas dan perputaran persediaan. Kas merupakan komponen paling

likuid di dalam perusahaan. Kurang lebih 1,5% aktiva rata – rata perusahaan

industri dimiliki dalam bentuk kas.. Arti penting kas tergantung pada tujuan bagi

perusahaan masing-masing. Investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil pada kas

dan surat berharga dapat mempengaruhi profitabilitas dan likiditas perusahaan (I

Made Sudana, 2011 : 205). Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi

karena adanya  kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas rendah

dan mencerminkan adanya over invesment dan berarti tidak efektif dalam

pengelolaan kas. Sedangkan jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh

perputaran kas yang tinggi dan keuntungan (profit) yang diperoleh lebih besar

(Jumingan, 2006 : 97).

Selain kas, elemen perputaran modal kerja lainnya adalah perputaran

persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan.

perusahaan harus mempertahankan persediaan guna lancarnya proses produksi



hingga penjualan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Kasmir,

2006 : 265). Perputaran persediaan dalam perusahaan menunjukkan kinerja

perusahaan dalam aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat perputaran

persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh

keuntungan, karena selain likuiditas naik, biaya penanganan persediaan, dan biaya

gudang lebih rendah.

Efisiensi modal kerja dapat dinilai dengan menggunakan rasio antara

total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata yang sering disebut working

capital turnorver (perputaran modal kerja). Tingkat profitabilitas yang rendah bila

dihubungkan dengan modal kerja dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya

volume penjualan dibanding dengan ongkos yang digunakan.Sehingga untuk

menghindari itu, diharapkan adanya pengelolaan modal kerja yang tepat didalam

perusahaan. Perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi

berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan

tersebut (Munawir:2004).

Berikut kondisi data mengenai Return On Equity (ROE), modal kerja dan

perputaran modal kerja pada perusahaan manufaktur industri tekstil dan garmen

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2013:





Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perusahaan industri tekstil dan

garmen pada tiap tahun2010-2013, dimana kondisi Return On Equity (ROE)

berada dalam keadaan buruk atau tidak stabil. Dimana banyak terdapat kerugian

pada perusahaan yang bergerak diindustri ini. Seperti pada perusahaan Argo

Pantes Tbk, tingkat ROE nya mengalami naik turun. Pada tahun 2010 sebesar -

58,996 pada tahun 2011 turun menjadi -104,892 sedangkan pada tahun 2012

mulai naik sebesar -53,719 dan pada tahun 2013 kembali naik dan mendapat kan

laba sebesar 25,006. Hal ini terjadi kemungkinan karna penggunaan modal kerja

yang tidak efisien dan proses perputaran modal kerjanya juga yang lambat.

Dari latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modal Kerja Dan Perputaran

Modal Kerja Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan

Manufaktur Industri Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai

berikut: “Bagaimanakah pengaruh modal kerja dan perputaran modal kerja

terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur industritekstil dan

garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”

I.3. Batasan Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan

maka penulis dapat menyajikan batasan penelitian sebagai berikut:



a. Fokus penelitian ini adalah Return On Equity (ROE), modal kerja,

perputaran modal kerja (perputaran kas, perputaran persediaan) pada

perusahaan industri tekstil dan garmenyang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

b. Periode penelitian ini tahun 2010-2013 yang diambil dari data laporan

keuanganneraca,  laporan laba rugi, dan laporan terkait yang terdapat pada

website BEI.

I.4.Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja dan perputaran modal kerja

terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur industri

tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI.

b. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi Return On

Equity (ROE).

I.5.Manfaat Penelitian

a. Bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijaksanaan serta keputusan terutama yang berhubungan dengan

pencapaian keuntungan atau laba pada perusahaan manufaktur.

b. Bagi penulis menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh

selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA Riau.



I.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan didalam penyusunan skripsi ini maka

penulis membaginya kedalam enam bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang akan memaparkan teori-

teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis yang

berhubungan dengan judul yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang variabel penelitian dan

operasional variabel, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta

teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum objek

penelitian yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, aktivitas di

perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang pengaruh modal

kerja, perputaran modal kerja terhadapReturn On Equity (ROE)



pada perusahaan manufaktur industri tekstil dan garmen yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan penelitian

ini yaitu menerangkan tentang kesimpulan dari bab-bab

sebelumnya, kemudian dicoba untuk mengemukakan saran-sran

yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.


