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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dalam perekonomian dari waktu ke waktu membawa pengaruh 

yang cukup besar terhadap dunia usaha. Perubahan tersebut dapat berbentuk suatu 

kemajuan atau bahkan kemunduran bagi perusahaan dalam kurun waktu cepat atau 

lambat sekalipun. Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mengalami kemunduran 

akibat tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut dalam 

mengikuti perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Sedangkan, untuk perusahaan 

yang relatif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi akan 

tetap maju dan berkembang dengan baik. Pimpinan dalam perusahaan akan selalu 

dituntut untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan membuat keputusan-keputusan 

yang tepat dalam berbagai bidang kegiatan perusahaan baik untuk kepentingan yang 

bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal tersebut dilakukan agar 

perusahaan dapat selalu mengikuti perkembangan usaha yang terjadi sehingga tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan akurat. 

Perubahan dalam perekonomian tersebut akan menimbulkan berbagai masalah 

yang salah satunya yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan Assets. Untuk 

mengetahui perkembangan suatu perusahaan dapat digunakan suatu indikator yang 

dapat mencerminkan ukuran suatu perusahaan salah satunya yaitu menggunakan
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Total Assets. Ukuran perusahaan yang digambarkan menggunakan Total Assets dapat 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya serta menjadi 

jaminan bagi pemegang saham bahwa perusahaan tersebut memiliki finansial yang 

memadai.
1
 

Total Assets merupakan total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan 

perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain, yang 

nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.
2
 Assets adalah manfaat 

ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau dikuasai oleh perusahaan 

sebagai hasil dari transaksi atau kejadian dan Assets juga merupakan sumber ekonomi 

yang akan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.
3
 Ukuran 

perusahaan selain dapat digambarkan menggunakan Total Assets juga dapat 

menggunakan modal kerja dan penjualan. Modal dapat dikategorikan menjadi empat 

yaitu modal kerja kotor (gross working capital), modal kerja bersih (net working 

capital), modal kerja fungsional, dan modal kerja potensial. Modal kerja bersih (net 

working capital) merupakan salah satu bagian yang penting dari masalah permodalan 

yang harus mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan. 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan 

menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh 
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laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan juga merupakan suatu 

sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan maka semakin besar pula 

pendapatan yang diperoleh perusahaan. Penjualan bersih (net sales) adalah penjualan 

dikurangi dengan pengembalian, pengurangan harga, biaya transpor yang dibayar 

untuk langganan dan potongan penjualan yang diambil.
4
 

Apabila modal kerja yang dimiliki dan penjualan yang dihasilkan perusahaan 

mengalami kenaikan atau dalam ukuran yang tinggi, maka keduanya akan 

memengaruhi Total Assets perusahaan. Maka dari itu, Net Working Capital (NWC) 

dan Net Sales (NS) akan berpengaruh terhadap Total Assets.  Demikian pula halnya 

pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk., di mana dalam usaha untuk mempertahankan 

stabilitas perusahaan, juga tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan Net 

Working Capital (NWC), Net Sales (NS), dan juga Total Assets. 

Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar 

di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan 

gas bumi domestik dan berdedikasi pada satu tujuan yaitu memberikan keahliannya, 

energi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara jangka panjang. Perusahaan Gas Negara (PGN) secara 

berkesinabungan mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu sampai hilir demi 

melayani masyarakat. Resmi pada tanggal 13 Mei 1965. PGN mengarungi sejarah 

panjang industri gas di Indonesia. 
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Di bawah ini merupakan data Net Working Capital (NWC), Net Sales (NS), 

dan juga Total Assets yang terdapat dalam laporan tahunan PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk periode 2010-2016. 

TABEL 1.1 

Data Tahunan Net Working Capital (NWC), Net Sales (NS), dan Total Assets PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk Periode 2010-2016 

Tahun 
Net Working 

Capital 
  Net Sales   Total Assets   KET 

2010 1.093.416.524 
 

2.178.490.419 
 

3.540.157.399 
  

2011 1.232.909.912 
 

2.230.397.076 
 

3.400.177.005 
  

2012 1.511.068.613 
 

2.576.493.037 
 

3.908.162.319 
  

2013 894.728.942 
 

3.001.516.630 
 

4.363.174.995 
  

2014 1.065.840.731 
 

3.253.388.634 
 

5.689.567.974 
  

2015 1.055.210.656 
 

3.068.790.845 
 

6.495.022.261 
  

2016 1.309.302.342 
 

2.934.778.710 
 

6.834.152.968 
  

Sumber data: www.pgn.co.id, diakses pada tahun 2017. 

Berdasarkan data tahunan yang telah disajikan di atas, pada tahun 2011, 2013, 

2015, dan 2016 terjadi Fenomena Gap yaitu adanya hasil yang tidak konsisten dari 

hubungan antar data. Kenaikan Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) akan 

berpengaruh positif terhadap terhadap Total Assets yang dimiliki perusahaan. Namun 

lain halnya yang terjadi pada tahun 2011 yang terdapat di data tahunan di atas. Pada 

tahun 2011 Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) mengalami kenaikan 

http://www.pgn.co.id/
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sedangkan Total Assets mengalami penurunan. Mengapa Total Assets mengalami 

penurunan? Bisa jadi karena perusahaan tidak dapat mengefisiensikan modal kerja 

bersihnya atau penjualannya yang tidak dapat mencapai target. Menurunnya Net 

Working Capital (NWC) akan berpengaruh negatif terhadap Total Assets yang 

dimiliki perusahaan karena ketika terjadi penurunan pada modal kerja maka Assets 

yang dimiliki perusahaan akan menurun. Akan tetapi, pada tahun 2013 dari data 

tahunan di atas menunjukkan bahwa ketika Net Working Capital (NWC) mengalami 

penurunan, sedangkan Total Assets tetap mengalami kenaikan. 

Menurunnya Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) akan 

berpengaruh negatif terhadap Total Assets yang dimiliki perusahaan, karena jika 

modal kerja dan penjualan suatu perusahaan mengalami penurunan maka akan 

berpengaruh terhadap Total Assets yang dimiliki perusahaan pula. Akan tetapi, pada 

tahun 2015 dari data tahunan di atas menunjukkan bahwa ketika Net Working Capital 

(NWC) dan Net Sales (NS) mengalami penurunan, Total Assets tetap mengalami 

kenaikan Menurunnya Net Sales (NS) akan berpengaruh negatif terhadap Total Assets 

yang dimiliki perusahaan, karena jika penjualan menurun maka hasil dari penjualan 

yang mengalami penurunan tersebut akan berpengaruh terhadap total assets 

perusahaan. Akan tetapi, pada tahun 2016 dari data tahunan di atas menunjukkan 

bahwa Net Sales mengalami penurunan, Total Assets tetap mengalami kenaikan. 

Jumlah aktiva lancar dipengaruhi oleh tingkat modal kerja dan operasi 

perusahaan (atau penjualan yang diharapkan akan tercapai). Meskipun hubungan 
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antara jumlah aktiva lancar dengan tingkat penjualan tidaklah linier, tetapi dapat 

dilihat bahwa semakin besar tingkat kegiatan, semakin besar pula jumlah aktiva 

lancar yang dimiliki.
5
 

Melihat dari tabel data tahunan yang telah disajikan sebelumnya, dapat 

disajikan pula dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Grafik 1.1 

Data Tahunan Net Working Capital (NWC), Net Sales (NS), dan Total Assets PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk Periode 2010-2016 

Berlandaskan dari pemaparan sebelumnya, ada ketidaksesuaian antara teori 

dan data di lapangan. Dari data yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa tidak 

selalu kenaikan Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) akan diikuti dengan 

kenaikan Total Assets pula, begitupun sebaliknya. Penurunan yang terjadi pada Net 

Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) di tahun 2013, 2015, dan 2016 tidak  

berpengaruh negatif terhadap Total Assets dengan bukti bahwa Total Assets tetap 

                                                             
5
 Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2012), hlm. 164. 
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mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, kenaikan Net Working Capital (NWC) 

dan Net Sales (NS) pada tahun 2011 tidak berpengaruh positif terhadap Total Assets 

dengan bukti bahwa Total Assets mengalami penurunan. 

Mengacu kepada penjelasan yang telah dipaparkan di atas, sangatlah penting 

untuk diteliti mengapa peristiwa itu terjadi sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

penyebabnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 

Pengaruh Net Working Capital (NWC) Dan Net Sales (NS) Terhadap Total Assets 

pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 

Periode 2010-2016. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penulis berpendapat bahwa Net 

Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) berpengaruh terhadap Total Assets. 

Selanjutnya, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Net Working Capital (NWC) terhadap Total Assets di 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk periode 2010-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Net Sales (NS) terhadap Total Assets di PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk periode 2010-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) 

terhadap Total Assets di PT Perusahaan Gas Negara Tbk periode 2010-2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang diharapkan dan ingin dicapai dalam 

melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan permasalahan atau 

pertanyaan penelitian. Berangkat dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian yang dijadikan sebagai acuan penelitian selama ini di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Net Working Capital (NWC) terhadap 

Total Assets di PT Perusahaan Gas Negara Tbk periode 2010-2016; 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Net Sales (NS) terhadap Total Assets di PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk periode 2010-2016; 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales 

(NS) terhadap Total Assets di PT Perusahaan Gas Negara Tbk periode 2010-2016. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

akademik maupun praktisi, di antaranya: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) 

secara simultan terhadap Total Assets di PT Perusahaan Gas Negara Tbk; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Net Working 

Capital (NWC) dan Net Sales (NS) secara simultan terhadap Total Assets di 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk; 
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c. Mengembangkan konsep dan teori Net Working Capital (NWC) dan Net Sales 

(NS) secara simultan terhadap Total Assets di PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk. 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi praktisi perusahaan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Net Working Capital (NWC) dan Net 

Sales (NS); 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan dan mengambil keputusan berinvestasi; 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting untuk menjaga stabilitas 

ekonomi. 


