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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Saat ini negara Indonesia termasuk tiga negara terbesar di dunia 

dalam hal jumlah konsumen rokok. Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat 

konsumsi rokok di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang 

menunjukkan bahwa hasil dari industri rokok digemari oleh sebagian 

penduduk Indonesia.  Sebesar 4,8 persen dari 1,3 milyar perokok di dunia 

berasal dari Indonesia. (http://www.antaranews.com, diakses 1 Januari 

2013)  

 

 

 

 

 

 

Perkembangan industri rokok ditunjukkan dengan oleh penerimaan 

negara dari cukai rokok pada tahun 2011 yang mencapai Rp77 Triliun. 

Jumlah ini melebihi target yang telah diperkirakan oleh pemerintah yaitu 

sebesar Rp 60,7 triliun (www.duniaindustri.com, diakses tanggal 10 

Desember 2012). 

 

 

Tahun Tingkat Konsumsi Rokok 

2005 214 milyar batang 

2006 220 milyar batang 

2007 238 milyar batang 

2008 240 milyar batang 

Tabel 1.1 Tingkat Konsumsi Rokok di Indonesia 

Sumber : www.infodokterku.com, diakses  20 Maret 2013. 

http://www.antaranews.com/
http://www.duniaindustri.com/
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Industri rokok di negara Indonesia yang memiliki karakteristik padat 

modal dan padat tenaga kerja terus berkembang ditengah persaingan yang 

semakin ketat.  Modal kerja sebagai komponen penting dalam industri rokok 

di Indonesia memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan industry 

lainnya. Karakteristik khusus ini dapat dilihat dari sisi jumlahnya yang 

cukup besar yang ditunjukkan dengan jumlah aktiva lancar yang bahkan tiga 

kali lipat lebih besar dibanding jumlah aktiva tetapnya.  

Selain itu persediaan sebagai salah satu komponen modal kerja juga 

memiliki karakteristik tersendiri.  Tembakau sebagai bahan baku utama 

dalam industri rokok harus disimpan, karena tidak dapat langsung 

digunakan dan bersifat musiman serta memiliki waktu tunggu dan 

pemakaian yang berfluktuasi. Sifat tembakau impor berbeda dengan 

tembakau domestic, karena tembakau impor selalu tersedia di pasar dan siap 

pakai. Penyimapanan tembakau impor ditujukan untuk menjamin jika terjadi 

keterlambatan datangnya bahan baku atau karena peningkatan pemakaian. 

Oleh karena itu perusahaan rokok dihadapkan pada masalah 

pengelolaan modal kerja. Penggunaan dan pengelolaan modal kerja yang 

baik adalah salah satu kunci sukses dalam sebuah usaha untuk terus 

beraktivitas dalam memproduksi barang maupun jasa. Apabila perusahaan 

tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan maka 

kemungkinan perusahaan akan berada dalam keadaan insolvent atau tidak 

mampu membayar kewajiban- kewajiban yang sudah jatuh tempo dan 

bahkan mungkin terpaksa dilikuidir (bangkrut).  
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Tujuan utama pengelolaan modal kerja  adalah menyakinkan bahwa 

perusahaan dapat memelihara atau mengendalikan likuiditasnya. Likuiditas 

diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban- 

kewajiban tunai yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, suatu perusahaan 

dikatakan likuid jika perusahaan mampu membayar gaji karyawan pada 

waktunya, tagihan-tagihan dari supplier, tagihan pajak, dan sebagainya. 

Dengan kondisi modal kerja yang cukup perusahaan beroperasi 

sesuai dengan kelayakan finansial menurut aktivitas yang ada serta 

perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Apabila perusahaan 

kekurangan modal kerja untuk meningkatkan produksinya, maka 

kemungkinan besar akan kehilangan pendapatan dan keuntungan.  

Perkembangan margin kotor dari tiga emiten rokok sebagai salah 

satu ukuran profitabilitas pada kuartal ke tiga tahun 2012  mengalami 

penurunan yang signifikan. Hingga kuartal III tahun 2012, PT HM 

Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Bentoel 

International Investama Tbk (RMBA) mengalami penurunan margin kotor. 

Margin kotor ketiga emiten tersebut turun 1.1%-6.8% di periode sembilan 

bulan 2012 secara tahunan. (www.indonesiafinancetoday.com, diakses 10 

Desember 2012). 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba secara efektif dan efisien dari aktivitas operasinya. Industri Rokok 

dihadapkan pada suatu keputusan penting untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam meningkatkan memperoleh laba melalui pengelolaan 

manajemen yang tepat. Untuk mengukur kondisi profitabilitas suatu 

http://www.indonesiafinancetoday.com/
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perusahaan dapat menggunakan berbagai ukuran profitabilitas, salah satunya 

dengan menggunakan tingkat pengembalian atas aset (Return On Asset) atau 

biasa disingkat dengan ROA.  

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas 

dalam menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan 

perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui 

seberapa mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dan 

posisi aktivanya. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian total aktiva 

setelah beban bunga dan pajak, semakin tinggi perbandingan laba bersih 

terhadap total aktiva maka akan semakin baik bagi perusahaan, selain itu 

rasio ini menunjukkan laba yang diperoleh dari investasi modal dalam 

aktiva tanpa mengandalkan dari sumber mana modal tersebut berasal 

(keseluruhan modal). 

  Kebutuhan modal kerja perusahaan harus direncanakan dengan baik 

dalam arti cukup, tidak kekurangan atau kelebihan (Munawir, 2007 : 114). 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

hendaknya menghasilkan laba (profit) yang optimal, sehingga laba tersebut 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang 

akan datang dan dapat meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap 

perusahaan. Modal yang ditanamkan pada perusahaan akan diinvestasikan 

pada berbagai macam aktiva yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

Pengelolaan modal kerja ini dikenal sebagai manajemen modal kerja 

atau dikenal juga dengan nama working capital management. Manajemen 

modal kerja mengacu pada semua aspek pengelolaan aktiva lancar dan 
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kewajiban lancar (Weston dan Copeland, 1997:327). Manajemen modal 

kerja (working capital management) merupakan manajemen dari elemen- 

elemen aktiva lancar dan elemen- elemen hutang lancar. Kebijakan modal 

kerja (working capital policy) menunjukkan keputusan- keputusan mendasar 

mengenai target masing- masing elemen (unsur) aktiva lancar dan 

bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. 

Menurut Hampton dan Wagner (1989:3), mencapai manajemen 

modal kerja yang efektif membutuhkan perencanaan jangka pendek dan 

reaksi yang cepat di dalam menghadapi perubahan prediksi dan kondisi di 

dalam menghadapi perubahan prediksi dan kondisi di dalam menghadapi 

kondisi ekonomi yang tidak menentu. Weston dan Copeland (1990:327) 

menambahkan bahwa hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar 

waktu manajer tersita untuk kegiatan operasional perusahaan dari hari ke 

hari, yang kurang lebih dapat diartikan sebagai manajemen modal kerja dan 

lebih dari separuh dari total aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar. 

Sebagian bagian investasi yang besar dan mudah diuangkan, maka aktiva 

lancar memerlukan perhatian yang seksama dari manajer keuangan. 

Pengukur manajemen modal kerja yang sering digunakan adalah 

dengan model siklus konversi kas (Mamoun , 2011). Konsep siklus konversi 

kas atau cash conversion cycle sangat penting menyangkut perencanaan 

keuangan jangka pendek. Siklus konversi kas adalah waktu rata- rata antara 

pengeluaran kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari 

penjualan produk. 
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 Dengan kata lain, siklus konversi kas adalah waktu rata- rata dana 

perusahaan terikat pada aktiva lancar. Semakin pendek siklus konversi kas 

maka semakin sedikit modal yang digunakan untuk mendanai aktiva lancar. 

(Lukas, 2008). Model siklus konversi kas meliputi beberapa faktor terkait 

dengan kas, piutang, persediaan, dan utang usaha perusahaan, yaitu periode 

persediaan, periode piutang, periode utang usaha, dan siklus konversi kas. 

Saat ini manajemen perusahaan rokok tengah menghadapi  berbagai 

tantangan dalam bertahan di tengah suasana persaingan yang semakin ketat 

dalam bisnis rokok serta deregulasi pemerintah mengenai industri rokok 

yang sering kali merugikan produsen rokok. Berbagai tekanan tersebut akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  Profitablitas adalah suatu 

ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.  

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah penggunaan modal 

kerja pada Industri Rokok. Dengan judul “Pengaruh Manajemen Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan  

Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode Tahun 

2005-2011) ”. 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian, maka 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah periode persediaan berpengaruh terhadap Return On Asset 

perusahaan rokok di Indonesia? 

2. Apakah periode piutang berpengaruh terhadap Return On Asset 

perusahaan rokok di Indonesia? 

3. Apakah periode utang berpengaruh terhadap Return On Asset perusahaan 

rokok di Indonesia? 

4. Apakah siklus konversi kas berpengaruh terhadap Return On Asset 

perusahaan rokok di Indonesia? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penperiode persediaan terhadap Return On 

Asset (ROA) perusahaan rokok di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh periode piutang terhadap Return On Asset 

(ROA) perusahaan rokok di Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh periode utang terhadap Return On Asset 

(ROA) perusahaan rokok di Indonesia 

4. Untuk mengetahui pengaruh siklus konversi kas terhadap Return On 

Asset (ROA) perusahaan rokok di Indonesia 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi kebijakan pengelolaan modal kerja guna meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Sehingga akan dapat digunakan untuk 

mengembangakan penelitian serupa. 

2. Bagi Perusahaan dan Pelaku Pasar 

Untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan 

modal kerja guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan dapat bermanfaat dan mendapat pengetahuan bagi pihak 

yang tertarik pada masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 


