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ABSTRACT 

This research aims to determine how the working capital management in 

non-financial companies that have been listed in the Indonesia Stock Exchange. 

Whether the efficient of working capital management could improve the 

profitability. The independent variable in this research consists of three variables: 

the cash conversion cycle, size and age of the company. The dependent variable in 

this study is the profitability. 

  This research is a quantitative study using secondary data such as data in 

the annual report which are taken through Bloomberg’s site. The population of 

this research is the whole 391 non-financial companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange which are registered in Indonesia Stock Exchange constantly 

along 2013-2015. Then 204 companies are selected to match the criteria.                              

    The results showed that the cash conversion cycle has a significant 

positive effect on profitability. These results indicate that the longer cash 

conversion cycle will improve profitability. These results also indicate that the 

management of working capital in companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange tends to use relaxed current asset investment policy. While the size and 

age of the company also has a significant positive effect on profitability. This 

means that non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

classified as companies with large scale which has annual net sales more than 50 

billion, and this means the increasing of company profitability. Influential the age 

of the company shows that the longer a company operates, the higher the 

company's ability to generate profits. Overall the cash conversion cycle, size and 

age of the company together have a significant and positive effect on the 

dependent variable, which is profitability. 

  

 Keywords: cash conversion cycle, firm size, firm age, and profitability
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan modal 

kerja pada perusahaan nonkeuangan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. 

Apakah dengan pengelolaan modal kerja yang efisien mampu meningkatkan 

profitabilitas. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu: 

siklus konversi kas, ukuran dan umur perusahaan. Variabel dependen pada 

penelitian ini yaitu profitabilitas. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder berupa data-data di laporan tahunan yang diambil melalui situs 

bloomberg. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan nonkeuangan yang 

terdaftar di BEI secara konstan atau berturut-turut selama tahun 2013-2015 yang 

berjumlah 391 perusahaan. Kemudian terpilih sampel sebanyak 204 perusahaan 

yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus konversi kas memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap profitablitas. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin panjang siklus konversi kas maka akan semakin meningkatkan 

profitabilitas. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan modal kerja 

pada perusahaan yang listing di BEI cenderung menggunakan kebijakan investasi 

aset lancar longgar. Sedangkan ukuran dan umur perusahaan juga memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas. Artinya perusahaan 

nonkeuangan yang listing di BEI tergolong sebagai perusahaan dengan skala besar 

yang memiliki penjualan bersih per tahun lebih dari 50 miliar dan dengan 

penjualan yang tinggi ini maka semakin meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Berpengaruhnya umur perusahaan menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan 

beroperasi maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Secara keseluruhan siklus konversi kas, ukuran dan umur perusahaan secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel 

dependen yaitu profitabilitas. 

  

Kata kunci: siklus konversi kas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan 

profitabilitas.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan persaingan usaha dalam satu dekade terakhir ini telah 

memberikan perhatian langsung pada investasi jangka pendek, dalam hal ini 

memberikan peran penting manajemen modal kerja dalam profitabilitas 

perusahaan (Jose dkk, 1996; Shin dan Soenen, 1998; Lazaridis dan Tryfonidis, 

2006; Appuhami, 2008; Ajilore dan Falope, 2009; Banos-Caballero dkk, 2011).  

Para investor biasanya melakukan analisis profitabilitas sebelum melakukan 

investasi pada suatu perusahaan. Analisis profitabilitas ini dilakukan dengan 

melihat apakah kondisi profitabilitas perusahaan cenderung stabil atau tidak. Oleh 

karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu menjaga kondisi profitabilitasnya agar 

tetap stabil sehingga akan meningkatkan ketertarikan investor untuk berinvestasi 

(Wibowo dan Wartini, 2012). 

Perusahaan dengan profitabilitas yang stabil akan dapat menjaga 

kelangsungan usahanya, namun apabila perusahaan tidak mampu memberikan 

profitabilitas yang memuaskan maka perusahaan tersebut tidak akan mampu 

menjaga kelangsungan usahanya (Wibowo dan Wartini, 2012). Dari penjelasan ini 

maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga 

tingkat profitabilitas dengan meningkatkan efisiensi kerjanya, sehingga dapat 

dicapai tujuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang optimal. 
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Profitabilitas menurut Riyanto (2001) adalah “kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu”. Sedangkan Nuryadi (2012:53) 

mendefinisikan, profitabilitas adalah “kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri”. 

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas (Wijayanto, 

2012:140). Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta efisiensi perusahaan dalam 

mengelola hartanya untuk menghasilkan keuntungan tersebut (Timbul, 2013).  

Pada penelitian ini rasio ROA (Return on Assets) digunakan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Menurut Hanafi (2007), Return on Assets merupakan 

suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan 

total aset yang dimiliki perusahaan serta disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan. 

Menurut penjelasan Brigham dan Houston (2006), profitabilitas merupakan 

hasil akhir yang didapatkan dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Menurut Wibowo dan Wartini (2012) salah satu 

kebijakan yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan adalah masalah efisiensi 

modal kerja. Sangat diperlukan keputusan yang tepat bagi manajer dalam 

mengelola modal kerjanya. Apakah perusahaan harus mengelola modal kerjanya 

dalam waktu yang cepat atau sebaliknya, untuk tujuan meningkatkan profitabilitas 
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perusahaan. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting bagi perusahaan 

karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja akan menghambat 

kegiatan operasional. 

Azlina (2009) mengatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dapat dilihat dari kesuksesan dan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan asetnya secara produktif. Oleh karena itu aset sebagai bagian 

dari modal kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan yang harus dikelola dan digunakan secara efektif dan 

produktif. Namun, berbagai permasalahan terkait manajemen modal kerja menjadi 

salah satu penyebab utama dibalik kegagalan yang banyak dialami oleh 

perusahaan-perusahaan, terutama usaha kecil menengah (Cielen dkk, 2004 dalam 

Yazdanfar dan Ohman, 2014). 

Satu kelompok praktisi dan peneliti percaya bahwa manajemen modal kerja 

yang efisien sangat penting bagi perusahaan untuk berkembang dalam jangka 

waktu yang lama ( Lo, 2005). Modal kerja yang efisien ini dapat dikelola secara 

strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan posisi yang kompetitif bagi 

perusahaan, serta pengelolaan manajemen modal kerja cukup penting bagi 

perusahaan untuk menahan dampak dari gejolak ekonomi ( Reason, 2008).  

Modal kerja menurut Brigham dan Houston (2011) merupakan seluruh aset 

lancar (kas, efek yang dapat dijualbelikan, persediaan, dan piutang usaha) yang 

digunakan dalam operasional perusahaan. Sedangkan menurut Horne dan 

Wachowicz (2005), modal kerja adalah investasi perusahaan pada aset jangka 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/17439131211216620
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/17439131211216620
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pendek, seperti kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang usaha dan 

persediaan.  

Modal kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk kegiatan operasional 

perusahaan harus dikelola dan dikendalikan agar tetap optimal. Manajemen modal 

kerja melibatkan pengelolaan aset lancar dan hutang lancar perusahaan. Aset 

lancar adalah kas dan setara kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Hutang 

lancar adalah hutang usaha, biaya yang harus dibayarkan, termasuk upah yang 

masih harus dibayar, pajak, dan wesel bayar. Definisi modal kerja yang lebih 

sempit yaitu terkait akun persediaan + piutang - hutang. Jadi menurut definisi ini, 

manajemen modal kerja adalah mengelola persediaan, piutang dan hutang (Gamze 

dkk, 2012). 

Tujuan utama dari manajemen modal kerja adalah untuk mencapai 

keseimbangan optimal antar komponen manajemen modal kerja (Gill, 

2011).  Keputusan manajemen modal kerja sangat penting dan strategis karena 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Manajemen modal 

kerja yang efektif sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan likuiditas 

perusahaan (Taleb dkk, 2010). Pengelolaan modal kerja yang efisien adalah 

bagian mendasar dari strategi perusahaan secara keseluruhan untuk menciptakan 

nilai pemegang saham (Nazir dan Afza, 2008).  

Efisiensi manajemen modal kerja berdasarkan pada prinsip mempercepat 

koleksi kas sebanyak mungkin dan memperlambat pembayaran hutang. Prinsip 

manajemen modal kerja ini berdasarkan pada konsep tradisional, yaitu siklus 
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konversi kas yang dikenalkan oleh Richard dan Laughlin (1980). Siklus konversi 

kas ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mengelola modal 

kerjanya (Nobanee, 2011). Gentry dkk, (1990) berpendapat bahwa siklus konversi 

kas yang pendek secara tidak langsung berkaitan dengan nilai perusahaan. Siklus 

konversi kas yang pendek ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengumpulkan 

piutang dengan cepat dan menunda pembayaran kepada pemasok hingga masa 

jatuh tempo. 

Untuk menilai efektivitas manajemen modal kerja dapat menggunakan ukuran 

siklus konversi kas (cash conversion cycle). Menurut Vural dkk (2012) siklus 

konversi kas merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengoleksi 

kas dari sejak pembelian bahan baku hingga penjualan produk. Sementara Basley 

dan Brigham (2005) juga menjelaskan bahwa siklus konversi kas merupakan rata-

rata lamanya waktu dari pembayaran untuk membeli bahan baku hingga 

penerimaan kas melalui penjualan produk. Ukuran ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh nilai siklus konversi kas terhadap profitabilitas dan apakah 

dengan manajemen modal kerja yang efisien mampu meningkatkan kinerja pada 

perusahaan non keuangan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abuzayed (2012) pada perusahaan 

nonkeuangan yang listing di Bursa Efek Amman (Amman Stock Exchange) 

menunjukkan bahwa siklus konversi kas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas dan ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 
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profitable cenderung memiliki siklus konversi kas yang panjang atau dengan kata 

lain perusahaan kurang tertarik untuk mengelola modal kerja secara efisien. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yazdanfar dan Ohman (2014) pada 

usaha menengah-kecil di Swedia juga menemukan adanya pengaruh negatif antara 

siklus konversi kas dan profitabilitas, kemudian ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas, dan umur perusahaan juga berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan 

siklus konversi kas yang cepat atau efisien dalam penggunaan modal kerja mampu 

meningkatkan profitabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat research gap atau perbedaan 

arah hubungan antara manajemen modal kerja terhadap profitabilitas. Selain itu, 

kebanyakan dari penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa perusahaan dengan 

manajemen modal kerja yang efisien akan mampu meningkatkan profitabilitas. 

Adanya perbedaan hasil penelitian yang kontradiksi tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan pegujian ulang antara siklus konversi kas terhadap 

profitabilitas, untuk membuktikan apakah manajemen modal kerja yang efisien 

akan mampu meningkatkan profitabilitas pada perusahaan nonkeuangan yang 

telah listing di BEI.  

Penelitian ini berfokus pada sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2013-2015. Menurut Abuzayed (2012) alasan penggunaan sampel 

ini karena adanya kesesuaian dan ketersediaan data dalam laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan nonkeuangan dengan data yang dibutuhkan dalam 
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penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yazdanfar dan Ohman 

(2014) juga menganjurkan untuk melakukan penelitian yang sama pada negara 

dan jenis industri yang berbeda, karena penelitian tersebut bersifat 

menggeneralisir hasil temuan pada seluruh negara dan jenis industri.  

Berdasarkan adanya research gap dan beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan di beberapa negara berbeda, maka pada penelitian ini ingin melakukan 

penelitian yang sama di Indonesia.  Didasarkan pada uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MANAJEMEN 

MODAL KERJA, UKURAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP 

PROFITABILITAS”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas telah dijelaskan 

dalam latar belakang masalah. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka fokus 

permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah manajemen modal kerja yang diukur dengan siklus konversi kas 

memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA)? 

2. Apakah ukuran perusahaan (firm size) memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap profitabilitas (ROA)? 

3. Apakah umur perusahaan (firm age) memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap profitabilitas (ROA)? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara siklus konversi kas terhadap 

profitabilitas. Apakah dengan manajemen modal kerja yang efisien 

mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas (ROA) perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara umur perusahaan terhadap 

profitabilitas (ROA) perusahaan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, yaitu:  

1. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu 

perusahaan dalam menentukan jumlah modal kerja yang efisien, yang 

mana modal kerja optimal ini akan mampu menambah profitabilitas bagi 

perusahaan.  

2. Bagi para investor perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi terkait pengelolaan dan kinerja perusahaan untuk 

kepentingan investasi pada perusahaan tersebut. 
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3. Bagi para pengguna laporan keuangan, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi alat ukur serta perbandingan kondisi perusahaan 

nonkeuangan di Indonesia. 

4. Bagi akademisi dan masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi untuk kepentingan penelitian selanjutnya 

mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap kinerja perusahaan 

nonkeuangan. 

5. Penelitian ini juga membantu pihak internal perusahaan dan eksternal 

perusahaan dalam proses pengambilan keputusan demi kelangsungan 

hidup perusahaan.  

1.4. Sistematika Penelitian  

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian 

 Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data yang digunakan. 
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

 Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang 

merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab 

ini juga dimuat batasan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


