
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari profitabilitas.  Profitabilitas 

menurut Anoraga (1997:300) adalah menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berhubungan dengan penjualan 

maupun yang berhubungan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut 

atau yang berhubungan dengan modal sendiri.  Besarnya profitabilitas dapat 

digunakan untuk menilai hasil kinerja perusahaan, karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.  Suatu perusahaan 

dapat dikatakan likuid apabila mampu membayar hutang jangka pendek 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

 

Modal kerja suatu perusahaan adalah sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan 

yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak (Bambang Riyanto :1997).  

Istilah lain modal kerja adalah aktiva lancer, sedangkan komponen aktiva lancer 

meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan aktiva lancer lainnya. 

Penggolongan modal kerja dapat diartikan sebagai pengelolaan terhadap 

komponen- komponen aktiva lancer. Dalam konteks ini antarakomponen kas 

dengan komponen aktiva lancer piutang dan persediaan saling terkait dan 
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membutuhkan pengelolaan yang memadaisesuai fluktuasi kebutuhan modal kerja 

perusahaan.  

 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor.  Hutang atau kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan kedalam hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.  Hutang 

jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pelunasannya dilakukan jangka 

waktu satu tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancer 

(Munawir :2004).  Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang 

jangka waktu pembayarannya jatuh tempo lebih dari satu tahun sejak tanggal 

neraca (Munawir : 2004). 

 

Aktiva atau aset lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat ditukarkan 

menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (Munawir : 

2004).  Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva tidak lancar adalah aktiva yang 

mempunyai umur kegunaan relative permanen atau jangka panjang (Munawir : 

2004).  

 

Kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat diukur menggunakan enam indikator, 

diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas atau leverage, growth (pertumbuhan) dan coorporate value (nilai 

perusahaan).Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan dapat 

melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, 
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sehingga dapat diketahui sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan.  Hasil 

evaluasi kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat digunakan oleh manajer 

keuangan untuk membuat suatu kebijakan, menganalisis serta memproyeksikan 

laba perusahaan di masa depan. 

 

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajiban jangka pendek (hutang lancar) pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia.  Kewajiban jangka pendek yang harus 

dibayar oleh perusahaan dengan segera antara lain: gaji karyawan, hutang wesel, 

hutang pajak, hutang dagang, dan hutang jangka pendek lainnya.  Likuiditas dapat 

diukur melalui beberapa rasio, antara lain: current ratio (rasio lancar), quick ratio 

(rasio cepat), cash ratio (rasio kas) dan net working capital to assets ratio.Adapun 

current ratio (rasio lancar) adalah salah satu rasio yang sering digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas perusahaan.  Rasio lancar merupakan perbandingan 

antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek.Semakin tinggi tingkat 

likuiditas maka semakin likuid kondisi keuangan perusahaan dan semakin baik 

posisi perusahaan dimata pemberi modal dari pihak ke tiga.  Pemberi modal disini 

sangat penting bagi perusahaan, karena mereka yang memberikan pinjaman modal 

jangka pendek yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

operasional perusahaan.  Apabila tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka 

kebutuhan jangka pendek perusahaan pun akan terpenuhi, dan akan memacu hasil 

produktivitas serta penjualan yang akan berpengaruh terhadap perolehan fluktuitas 

laba nantinya.   
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Rasio aktivitas adalah rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan perputaran 

aktiva mulai dari kas dibelikan persediaan, untuk perusahaan manufaktur 

persediaan tersebut diolah menjadi produk jadi kemudian dijual kepada konsumen 

baik secara kredit maupun tunai yang pada akhirnya kembali menjadi kas lagi. 

Perputaran tersebut mencerminkan aktivitas perusahaan (Harmono, 2009).Rasio 

aktivitas ini dapat dijadikan indikator kinerja perusahaan yang menjelaskan sejauh 

mana efisiensi dan efektifitas perusahaan.  Semakin tinggi rasio aktivitas maka 

akan semakin efisien penggunaan aktiva dan semakin cepat pengembalian dana 

kedalam kas. Efektivitas dan efisiensi perusahaan dapat dilihat dari beberapa 

aktivitas perusahaan, antara lain perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran 

piutang, perputaran hutang, dan perputaran total aktiva.  Perputaran total aktiva 

menunjukan efisiensi dimana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk 

menghasilkan penjualan.  Pada umumnya semakin tinggi perputaran aktiva, 

semakin efisien penggunaan aktiva tersebut (Sundjaja : 2003). Ketika tingkat 

aktivitas perusahaan sangat tinggi, saat itu pula terjadi kelancaran usaha dalam 

efisiensi dan efektifitas pengunaan aktivanya yang kemudian menghasilkan 

penjualan yang tinggi untuk memperoleh laba yang diharapkan. 

 

Leverage merupakan suatu indikator yang mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Rasio leverage yang sering digunakan antara lain yaitu 

:Total Debt to Assets Ratio, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio 

dan Times Interest Earned.Rasio Leverage yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri.Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa 
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besar proporsi hutang jangka panjang yang disediakan sebagai modal 

perusahaan.Penggunaan hutang jangka panjang mempunyai beban bunga yang 

harus dibayar oleh perusahaan setiap tahun, hal ini dapat mengurangi 

profitabilitas.Tetapi penggunaan hutang juga memberikan subsidi pajak atas 

bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. 

Profitabilitas merupakan ukuran dimana suatu perusahaan mampu menghasilkan 

laba.Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara 

lain: Gross Profit Margin Ratio, Net Profit Margin Ratio, Operating Profit 

Margin Ratio, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Earning Per 

Sahare (EPS), dan Return on Investment (ROI).  Salah satu rasio profitabilitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Return on assets (ROA). ROA 

menunjukan seberapa besar tingkat laba bersih setelah pajak yang dapat diperoleh 

dari penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

 

Persoalan terpenting bagi sebuah perusahaan adalah laporan keuangan, dimana 

laporan keuangan merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada 

pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.  

Kelangsunagn suatu perusahaan ditentukan oleh cara kerja atau efisiensi 

manajemennya, maka jika hasil yang dicapai oleh manajemennya adalah tidak 

memuaskan maka para pemilik perusahaan khususnya pemegang saham harus 

berfikir untuk mengganti manajemennya. 

 

Melihat adanya pengaruh hutang dan asset terhadap laba pada PT Indosat,  berikut 

ini telah disajikan tabel perkembangan kinerja keuangan PT Indosat tahun 2013 
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Tabel 1. 

Tabel Modal Kerja, Aset dan Laba 

Pada PT. Indosat tahun 2010, 2011 dan 2012 

 

TAHUN MODAL KERJA  ASET  LABA 

2010 35,069,754 58,781,068 642,375 

2011 34,263,912 59,000,577 1,066,744 

2012 35,829,677 63,533,871 487,416 
Sumber : Laporan Keuangan PT Indosat Desember 2013 (Data Skunder yang sudah diolah 

 

 

Pada  tabel 1 kita dapat melihat bahwa pada tahun 2012 modal kerja PT indosat 

mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan pada 

aset ditahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 

2011, namun berbeda dengan laba PT. indosat di tahun 2012 justru mengalami 

penurunan sebesar 54% dibandingkan tahun 2011. 

 

 

Tabel. 2 

Lamporan Perubahan Modal Kerja PT Indosat 

Tahun 2013 
 

  
31 DESEMBER MODAL KERJA 

% 
2012 2013 NAIK  TURUN 

KAS       3,917,236        2,233,522  
 

(1,683,714) -43% 

PIUTANG USAHA           632,203            574,650  
 

(57,553) -9% 

PIUTANG PIHAK KETIGA       1,464,069        1,636,136  172,067 
 

12% 

PITANG LAIN-LAIN             22,441              16,294  
 

(6,147) -27% 

PIUTANG PERSEDIAAN             52,556              36,004  (16,552) (16,552) -31% 

ASET DERIVATIF             69,654            195,569  125,915 
 

181% 

UANG MUKA             36,057              34,867  
 

(1,190) -3% 

PAJAK DIBAYAR DIMUKA           294,343            218,749  
 

(75,594) -26% 

BIAYA FREKUENSI DAN PERIJINAN       1,528,215        1,757,586  229,371 
 

15% 

BIAYA DIBAYAR DIMUKA LAINNYA           335,815            373,220  37,405 
 

11% 

ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA             13,382              31,573  18,191 
 

136% 

ASET LANCAR LAINNYA                   392                3,184  2,792 
 

712% 

HUTANG JANGKA PENDEK           299,529        1,499,849  1,200,320 
 

401% 

HUTANG USAHA           231,737            339,310  107,573 
 

46% 

HUTANG PENGADAAN       2,737,850        3,064,287  326,437 
 

12% 

HUTANG PAJAK             95,599              89,260  
 

(6,339) -7% 



 

7 
 

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA       1,073,088            922,403  
 

(150,685) -14% 

UANG MUKA PELANGGAN             43,825              40,335  
 

(3,490) -8% 

LIABILITAS DERIVATIF             81,241              36,903  
 

(44,338) -55% 

HUTANG JANGKA PANJANG       2,669,218        2,443,367  
 

(225,851) -8% 

HUTANG OBLIGASI       1,329,175        2,356,310  1,027,135 
 

77% 

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA           289,164            362,448  73,284 
 

25% 

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA           204,040            223,408  19,368 (1,683,714) 9% 

TOTAL MODAL KERJA      17,420,829      18,489,234  1,068,405 
 

6% 

Sumber : Laporan Keuangan PT Indosat Desember 2013 (Data Skunder yang sudah diolah 
 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa jumlah aktiva lancar pada tahun 

2012-2013 mengalami penurunan. Dilihat dari rata-rata peningkatan dan 

penurunan aktiva, yang mengalami penurunan cukup tinggi adalah Kas, yaitu 

sebesar 43%, namun aset derivatif mengalami peningkatan drastis sebesar 181%, 

dan diikuti dengan peningkatan aset keuangan lancar lainnya sebesar 136%. 

Berbeda dengan hutang justru mengalami peningkatan sebesar 401% pada hutang 

jangka pendek. Sedangkan modal kerja yang mengalami peningkatan paling kecil 

adalah liabilitas jangka pendek lainnya yaitu sebesar 9%. Sedangkan untuk total 

modal kerja pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 6% yaitu 

sebesar Rp.1.068.405.  Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, masalah 

ini sangat menarik bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut sehingga peneliti tertarik 

untuk mengambil judul :  “Pengaruh Modal Kerja Dan Aset Terhadap Laba 

Pada PT Indosat“ 
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1.2 Permasalahan Penelitian 
 

 

Bedasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik permasalahan yang muncul pada penelitian ini, antara lain:  

(1) Apakah terdapat pengaruh dari modal kerja terhadap Laba pada  

PT Indosat? 

(2) Apakah terdapat pengaruh dari Aset terhadap Laba pada PT Indosat? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

 

Tujuan dan manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, antara lain yaitu : 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

1) Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap laba pada PT Indosat.  

2) Untuk mengetahui pengaruh dari aset terhadap laba pada PT Indosat. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

(1) Bagi Mahasiswa : 

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana menambah ilmu 

pengetahuan yang berkaitan tentang manajemen keuangan dan sebagai 

bahan perbandingan antara teori dan fakta yang ada di lapangan. 

(2) Bagi Peneliti : 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis 

dan pengembangan penelitian lebih lanjut di waktu yang akan datang. 
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(3) Bagi Perusahaan : 

Penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi manajer keuangan dalam 

mempertimbangkan dan menentukan kebijakan keuangan perusahaan di 

waktu yang akan datang. 

 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Hubungan antara variabel likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap profitabilitas 

pada tabel 1 pada latar belakang, menunjukkan adanya fenomena fluktuasi tingkat 

profitabilitas yang berbeda.  Hal tersebut juga didukung dengan teori dan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

Likuiditas merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan.  Makin tinggi 

likuiditas, maka makin baiklah posisi perusahaan di mata kreditur, oleh karena 

terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa perusahaan akan dapat membayar 

kewajibannya tepat pada waktunya (Nugroho, 2010).  Tingginya tingkat likuiditas 

perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap kelancaran usaha, apabila 

pengelolaan modal usaha telah dilakukan dengan baik oleh manajemen 

perusahaan dalam peningkatan kegiatan produksi perusahaan serta peningkatan 

penjualan sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh fluktuasi 

laba yang tinggi pula. Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, 

likuiditas yang tinggi tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan 
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dana-dana yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi 

dalam proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan (Tunggal, 1995).  

 

Indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja 

yang dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang dimiliki dari aset kas di 

investasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas 

(Tunggal :1995).  Makin pendek periode perputaran modal kerja makin cepat 

perputarannya, sehingga modal kerja semakin tinggi dan perusahaan makin efisien 

yang pada akhirnya perolehan laba meningkat.  Apabila dilihat dengan tingkat 

aktivitas rasio perputaran perusahaan yang tinggi, jika dilihat kegiatan usaha 

perusahaan tersebut bisa dikatakan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka 

pendek maupun jangka panjang ( Munawir : 2002).  Rasio leverage berkaitan 

dengan pendanaan eksternal perusahaan yakni seberapa jauh sebuah perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui hutang atau pengungkit keuangan (financial 

leverage).Berdasarkan Pecking Order Theory dari Stewart C. Myers (1984), 

semakin besar rasio ini, menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus 

ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya.Hal ini 

dapat menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.Jadi semakin 

tinggi solvabilitas perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba semakin rendah. 
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Leverage keuangan dapat menjadi pedang bermata dua. Dalam keadaan normal, 

perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil 

pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari 

modal pemilik akan diperbesar (leveraged). Pada masa resesi, penjualan menurun 

dan biaya-biaya menjadi meningkat, maka tingkat pengembalian ekuitas 

perusahaan yang leveragedakan turun sangat tajam, dan terjadi kerugian. 

Sementara, perusahaan yang bebas hutang akan masih mendapatkan keuntungan. 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang relatif tinggi, akan memiliki 

ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian sedang 

berada dalam keadaan normal, namun memiliki risiko kerugian ketika ekonomi 

mengalami masa resesi. Oleh sebab itu, keputusan akan penggunaan hutang 

mengharuskan perusahaan menyeimbangkan tingkat ekspektasi pengembalian 

yang lebih tinggi dengan risiko yang meningkat (Brigham & Houston; 2006).  

 

Penggunaan modal pinjaman perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dan 

kemampuan profitabilitas, tetapi penggunaan modal pinjaman juga dapat 

menyebabkan makin kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh atau bahkan 

dapat membawa kerugian pada perusahaan apabila penggunaan modal pinjaman 

itu sudah melampaui batas-batas yang wajar (Menurut Langko :2010) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011) menyimpulkan bahwa, variabel 

Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, variabel Total 

Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, variabel Debt 

to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.Dengan 
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demikian penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap teori yang dijelaskan 

sebelumnya. 

 

Hasil penelitian berbeda juga bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial, efisiensi 

modal kerja,likuiditas dan solvabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas.  Kemudian, hasil penelitian oleh Yusralaini (2009) 

menyimpulkan bahwa secara simultan variabel perputaran modal kerja, struktur 

modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, namun secara parsial hanya variabel struktur modal dan ukuran 

perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan 

variabel modal kerja dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terahdap 

profitabilitas. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutanto dan Pribadi (2009) menyimpulkan bahwa : 

1. Hasil uji-T, rasio lancar, perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Namun, perputaran modal kerja bersih secara 

signifikan mempengaruhi ROA; 

2.  Hasil uji-F, rasio lancar, piutang omset, dan perputaran modal kerja bersih 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan pada ROA. 

 

Al-Mwalla (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwapenggunaan hutang 

jangka pendek berpengaruh negatif bagi profitabilitas sedangkan penggunaan 

hutang jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meskipun 
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leverage tidak memiliki efek apapun pada profitabilitas perusahaan tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2008) menyimpulkan bahwa;  

1. Variabel pangsa pasar secara invidual berpengaruh signifikan terhadap 

ROA dan ROE. Namun variabel rasio Leverage secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA tetapi berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. Variabel intensitas modal secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE; 

2. Pangsa Pasar, Rasio Leverage, dan Rasio Intensitas Modal secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE perusahaan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Elfianto (2011) menunjukan bahwa variabel 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, variabel 

perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, dan variabel leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2010) menunjukan bahwa;  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pangsa pasar terhadap ROA, 

sedangkan rasio leverage dan intensitas modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA; 

4. Pangsa pasar terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE;  
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LABA 

5. Pangsa pasar, rasio leverage dan intensitas modal secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. 

 

 

Kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas dapat di gambarkan seperti 

dibawah ini. 

 

   Variabel Independen (X) 

 

  Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

1.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

H1 = Modal Kerja  mempunyai pengaruh positif  terhadap Laba 

H2 = Aset mempunyai pengaruh positif  terhadap Laba 

 

(X1)  (Modal Kerja) 
 
 

Likuiditas 

(X2)  ( Aset) 

Aktivitas 


