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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia menjadi pusat perhatian bank dunia saat ini, karena 

pencapaiannya terhadap lingkungan ekonomi global yang positif. Bagaimana 

tidak, dalam beberapa tahun ini perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit terus 

mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan telah naik 

sebesar 51% sepanjang tahun 2017.
1
  

Ekspor Indonesia menjadi salah satu titik penyebab terjadinya kenaikan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan kegiatan ekspor  ini menandakan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa dikatakan sukses karena telah berhasil 

memasarkan produknya ke kancah internasional. Akan tetapi keberhasilan suatu 

perusahaan tidak hanya dilihat dari kegiatan tesebut saja. Karena tujuan utama 

didirikannya suatu perusahaan ialah untuk mendapatkan laba semaksimal 

mungkin maka dari itu kita harus memperhatikan laba yang di dapat peusahaan 

tesebut. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari laporan keuangan peusahaan 

tersebut. Jika suatu perusahaan menghasilkan laba yang tinggi tinggi akan 

menandakan perusahaan tersebut dalam keadaan baik.   

Menurut Suprihatmi “Kemampuan menghasilkan laba yang maksimal 

pada suatu perusahaan sangat penting karena pada dasarnya pihak–pihak yang 

berkepentingan, misalnya investor dan kreditor mengukur keberhasilan 
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perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja 

manajemen dalam menghasilkan laba dimasa mendatang”.
2
 

Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi. Angka laba 

biasanya dilaporkan dalam laporan laba rugi selama satu piode bersamaan dengan 

komponen lainnya seperti pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
3
 

Perusahaan yang memiliki laba yang relatif stabil memungkinkan untuk 

memprediksi besarnya estimasi laba di masa yang akan datang dan perusahaan ini 

biasanya akan membayar persentase yang lebih tinggi dari labanya sebagai 

dividen dibandingkan perusahaan dengan laba berfluktuasi.
4
 

Laba bersih merupakan salah satu jenis laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-

biaya dan pajak. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan 

menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.
5
 Adapun beberapa indikator 

yang dapat menentukan atau mempengaruhi posisi laba yang nantinya akan 

ditemukan laba bersih dari suatu perusahaan yaitu pendapatan, beban, biaya, 

untung-rugi dan penghasilan.
6
 Perusahan dapat dikatakan berhasil dalam usahanya 

jika memiliki laba bersih yang tinggi. Untuk mendapatkan laba, modal merupakan 

salah satu faktor penting yang harus diperhatikan.  
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Modal dalam suatu perusahaan dikenal dengan sebutan modal kerja, yang 

mana modal kerja tersebut nantinya akan dipakai untuk membiayai seluruh 

kegiatan yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Modal kerja dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehari-harinya, seperti halnya untuk 

pembelian bahan mentah, pembayaran gaji karyawan, promosi dan pembiayaan 

lainnya, yang mana dalam pengeluaran tersebut diharapkan dapat kembali lagi 

masuk ke perusahaan dalam jangka waktu yang cepat melalui kegiatan 

operasionalnya.  

Menurut Agus Indriyo Gitosudarmo dan Basri, modal kerja yang lebih dari 

cukup akan mengurangi risiko dan menaikkan laba atau hasil. Pendapat ini 

didasarkan atas pandangan bahwa dengan cukup tersedianya modal kerja kegiatan 

dapat diarahkan pada pencarian hasil yang lebih tinggi. 
7
 Modal kerja yang cukup 

tersedia dalam perusahaan akan dengan mudah dimanfaatkan untuk kebutuhan 

internal perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini bisa disalurkan melalui 

kegiatan perusahaan seperti kegiatan produksi ataupun investasi. 

Modal kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan karena dengan 

begitu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan 

perusahaan tidak akan khawatir dengan riiko-risiko yang timbul karena adanya 

krisis ataupun masalah keuangan yang lain. Di sisi lain kelebihan modal kerja 

tidak terlalu dipandang baik karena dengan terlalu banyaknya modal kerja dalam 

suatu perusahaan memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa 

mengelola modalnya sendiri untuk menjalankan kegiatan produktifnya. 
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Modal memang menjadi faktor penting bagi perusahaan agar mendapatkan 

keuntungan. Namun, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara modal itu 

bisa menghasilkan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang produktif. 

Banyak cara dalam memproduktifkan modal salah satunya adalah melalui faktor 

produksi yang nantinya akan menghasilkan produk yang bisa dijual perusahaan.  

Penjualan, adalah aktivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan cara menjual produk atau barang dagangannya ke pada pembeli yang 

membutuhkan barang yang sama seperti barang atau produk yang perusahaan 

hasilkan. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik 

secara kredit maupun tunai. Adapun pengertian penjualan menurut Mulyadi, 

penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang 

atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi 

tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak 

kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli.
8
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa hasil dari kegiatan 

penjualan akan diperoleh sejumlah laba. Semakin besar penjualan yang dilakukan 

maka semakin besar juga laba yang akan dihasilkan perusahaan dari kegiatan 

tersebut. Namun kegiatan penjualan tidak langsung menghasilkan laba yang bisa 

dinikmati oleh perusahaan karena dalam setiap kegiatan penjualan seringkali 

terjadi pengembalian penjualan (retur penjualan) dan diskon penujualan. Retur 

penjualan terjadi ketika pembeli tidak puas dengan barang yang mereka beli 

kemudian mengembalikan barang tersebut kepada perusahaan. Sedangkan 
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potongan penjualan atau diskon terjadi atas kebijakan perusahaan dalam kondisi 

tertentu. Laba penjualan yang bisa dinikmati oleh perusahaan adalah laba hasil 

penjualan bersih. Laba ini didapat ketika hasil penjualan sudah dikurangi oleh 

retur penjualan dan potongan penjualan atau diskon.  

Ditengah perkembangan perekonomian yang semakin pesat, perusahaan 

harus senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Ekonomi syari’ah pada 

saat ini menjadi salah satu kebutuhan konsumen muslim maupun non muslim. 

Maka dari itu perusahaan dengan prinsip syari’ah sangat dibutuhkan. Untuk 

mengetahui perusahaan tersebut memiliki system syari’ah kita dapat melihatya di 

Jakarta Islamic Index (JII). 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu index saham di Indonesia 

yang menghitung index haga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang 

memenuhi kriteria syari’ah. JII didirikan untuk meningkatkan kepercayaan 

investor da am melakukan investasi pada saham berbasis syari’ah dan 

memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariat Islam dan untuk 

melakukan investasi di bursa efek. 

Saham syari’ah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang 

merupakan saham-saham syari’ah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar 

yang besar. BEI melakukan review JII setiap 6 bulan yang disesuaikan dengan 

periode penerbitan DES oleh Bapepam-LK. Setelah dilakukan penyeleksian 

saham syari’ah oleh Bapepam-Lk yang dituangkan ke dalam DES, BEI 
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melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan kepada kinerja 

perdagangannya. 
9
 

Salah satu perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk. Adalah perusahaan 

yang bergerak disektor industri yaitu produksi minyak kelapa sawit. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan yang selalu listing di JII. 

Berikut data perkembangan Modal Kerja, Penjualan Bersih dan Laba 

Bersih di PT Astra Agro Lestari Tbk. pada tahun 2004-2016: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Modal Kerja, Penjualan Bersih dan Laba Bersih dan Laba 

Bersih PT Astra Agro Lestari Tbk. Tahun 2004-2016. 

Sumber: www.astra-agrolestari.co.id (data setelah diolah) 

                                                           
9
 Wiku Suryomukti, Super Cerdas Investasi Sariah,  Cetakan 1, (Jakarta 

selatan:QultumMedia, 2011), hlm. 133-134.  

Tahun 

Modal Kerja (dalam 

jutaan rupiah) 

Penjualan Bersih 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Laba Bersih            

(dalam jutaan 

rupiah) 

(X1) (X2) (Y) 

2004 Rp                215,003 Rp     3,472,524 Rp      800764 

2005 Rp                278,998 Rp     3,730,936 Rp      790,410 

2006 Rp                 -71,404 Rp     3,757,987 Rp      787,318 

2007 Rp                619,896 Rp     5,960,954 Rp   1,973,428 

2008 Rp                959,489 Rp     8,161,217 Rp   2,631,019 

2009 Rp                775,450 Rp     7,424,283 Rp   1,660,649 

2010 Rp                989,325 Rp     8,843,721 Rp   2,016,780 

2011 Rp                446,036 Rp   10,772,582 Rp   2,405,564 

2012 Rp               -820,145 Rp   11,564,319 Rp   2,410,259 

2013 Rp            -2,069,571 Rp   12,674,999 Rp   1,801,392 

2014 Rp            -1,707,340 Rp   16,305,831 Rp   2,503,695 

2015 Rp               -708,000 Rp   13,059,216 Rp      619,107 

2016 Rp                108,577 Rp   14,121,374 Rp   2,006,973 
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Berdasarkan tabel 1.1 Pada tahun 2004, Modal Kerja PTAstra Agra Lestari 

yaitu sebesar Rp 215.003,  penjualan bersih nya yaitu sebesar Rp. 3,472,524 dan 

laba bersih yang di dapat sebesar Rp 800,764. Namun, pada tahun 2005, modal 

kerja mengalami kenaikan dari Rp 215,003 menjadi Rp 278,998, kemudian 

penjualan bersihpun mengalami kenaikan dari Rp 3,472,524 menjadi 3,730,936. 

Dengan demikian, maka terjadilah penurunan terhadap laba bersih yang awalnya 

Rp 800,764 menjadi Rp 790,410. Pada tahun 2006 modal kerja justru 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Modal kerja 

yang tersedia  pada PT Astra Agra Lestari pada tahun 2006 minus sebesar Rp 

71,404. Begitupun dengan Penjualan Bersih dan Laba Bersih yang juga ikut 

mengalami penurunan. Penjualan Bersih yang di dapat pada tahun 2006 yaitu 

sebesar Rp  3,757,987 dan Laba Bersih sebesar Rp 787,318. Berbeda dengan 

tahun sebelumnya, pada tahun 2007 semua variabel mengalami kenaikan yang 

sangat pesat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Modal Kerja 

yang tersedia pada tahun ini sebesar Rp 619,896. Penjualan Bersihnya sebesar 

Rp 5,960,954 dan Laba Bersih sebesar Rp 1,973,428. Kemudia pada tahun 

2011, ketersediaan Modal Kerja PT Astra Agra Lestari justru mengalami 

penurunan. Sementara Penjualan Bersih dan Laba Bersih dua-duanya 

mengalami kenaikan. Modal Kerja yang tersedia pada tahun ini yaitu sebesar Rp 

446,036. Penjualan Bersih yaitu sebesar Rp 10,772,582 dan Laba Bersih sebesar 

Rp 2,405,564. Pada tahun 2012 lagi-lagi ketersediaan Modal Kerja kembali 

mengalami penurunan, Ketersediaan Modal Kerja pada tahun 2012 ini, yaitu 

sebesar Rp - 820,145. Penjualan Bersih sebesar Rp 11,564,319 dan Laba Bersih 



8 
 

 

Rp   2,410,259. Pada tahun 2013 ketersediaan Modal Kerja masih belum ada 

perubahan yang signifikan. Pada tahun ini justru Modal Kerja yang tersedia 

minusnya lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Tahun ini ketersedian Modal 

Kerja sebesar Rp -2,069,571 . Penjualan Bersih sebesar Rp 12,674,999 dan Laba 

Bersih sebesar Rp 1,801,392. Selanjutnya pada tahun 2014, seperti tahun-tahun 

sebelumnya, ketersediaan Modal Kerja masih mengalami penurunan yaitu 

dalam kondisi minus.  Namun pada tahun ini  walapun dalam kondisi 

minum,ketersediaan Modal Kerja yang terjadi mengalami kenaikan sebesar Rp -

1,801,392. Penjualan Bersih sebesar Rp 16,305,831 dan Laba Bersih Rp  

2,503,695. Pada tahun 2015 ,semua variable kembali mengalami penurunan. 

Begitupun dengan ketersediaan Modal Kerja masih dalam posisi minus. Namun 

demikian, hal ini bisa dikatakan mengalami kenaikan pada  ketersediaan Modal 

Kerja walaupun masih dalam posisi minus. Modal Kerja yang tersedia pada 

tahun ini yaitu sebesar Rp -708,000. Penjualan Bersih sebesar Rp 13,059,216 

dan Laba Bersih sebesar Rp 619,107. Selanjutnya, berbeda dengan tahun 

sebeumnya pada tahun ini semua variabel mengalami kenaikan. Ketersediaan 

Modal Kerja pada tahun ini sudah berada pada posisi positif walaupun belum 

dengan nilai yang besar. Ketersediaan Modal Kerja pada tahun ini yaitu sebesar 

Rp 108,577. Pejualan Bersih sebesar Rp 14,121,394 dan Laba Bersih sebesar Rp 

2,006,973.  

Fluktuasi perkembangan Modal Kerja, Penjualan Bersih dan Laba Bersih 

dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Grafik 1.1  

Perkembangan Modal Kerja, Penjualan Bersih dan Laba Bersih dan Laba 

Bersih di PT Astra Agro Lestari, Tbk. Periode 2004-2016
10

 

 

Melihat data di atas seharusnya modal kerja mengalami kenaikan atau 

dalam artian tinggi maka laba bersih menjadi naik karena terdapat modal kerja 

yang bisa pakai untuk kegiatan operasional yang dapat menghasilkan laba bersih 

dan jika penjualan bersih mengalami kenaikan maka laba bersih  menjadi naik, 

akan tetapi dalam laporan keuangan di atas terdapat beberapa  masalah yang 

terjadi bahkan adanya ketidak sesuaian dengan  kebiasaan dan teori yang ada.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam mengenai Pengaruh Modal Kerja dan 

Penjualan Bersih terhadap Laba Bersih pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) Studi di PT Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2004-

2016. 
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 Sumber: www.astra-agrolestari.co.id (Data telah diolah) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik berapa 

rumusan masalah diantaranya: 

1. Seberapa besar pengaruh Modal Kerja Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Studi di PT Astra Agro Lestari 

Tbk. Periode 2004-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Penjualan Bersih Terhadap Laba Bersih pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Studi di PT Astra 

Agro Lestari Tbk. Periode 2004-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Modal Kerja dan Penjualan Bersih Terhadap Laba 

Bersih pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Studi di 

PT Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2004-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Kerja Terhadap Laba 

Bersih pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Studi di 

PT Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2004-2016? 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penjualan Bersih Terhadap Laba 

Bersih pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Studi di 

PT Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2004-2016. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Kerja  dan Penjualan 

Bersih Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) Studi di PT Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2004-2016. 

D. Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu serta menambah wawasan mengenai 

pasar modal terutama mengenai pengetahuan tentang modal kerja dan 

penjualan bersih serta laba bersih. 

b. Bagi kalangan akademis, semoga dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya menganai objek kajian peneliti. 

2.  Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahan, semoga penelitian ini bisa memeberikan gambaran 

keadaan perusahaan serta dijadikan bahan referensi untuk terus 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam aspek modal kerja dan penjualan 

bersih terhadap laba bersih 

b. Bagi para investor dan calon investor, hasil penelitian ini dpat menjadi 

bahan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. 

c.   Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat lulus dan 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Prodi Manajemen Keuangan 

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 


