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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Modal kerja berperan penting bagi perusahaan karena digunakan untuk 

pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Setiap perusahaan memiliki kebijakan 

masing-masing dalam pengelolaan modal kerja dan kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan dalam menentukan modal kerja akan mempengaruhi nilai perusahaan (Lind et 

al, 2012 ). Kebijakan modal kerja perusahaan menyangkut kebijakan investasi modal kerja 

dan kebijakan pembiayaan modal kerja. Investasi modal kerja merupakan kebijakan 

perusahaan dalam menentukan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dan 

kebijakan pembiayaan modal kerja berkaitan dengan penentuan hutang perusahaan dan 

modal perusahaan untuk pembiayaan aktiva lancar. Kebijakan perusahaan dalam mengatur 

modal kerjanya akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

Menurut Sudana (2011) modal kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja 

bersih (net working capital) dan modal kerja kotor (gross working capital). Modal kerja 

kotor dilihat dari total jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan 

operasionalnya, sedangkan modal kerja bersih merupakan perhitungan dari selisih aktiva 

lancar dan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Perhitungan dari hutang lancar 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai aktiva lancarnya.  
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Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatur modal 

kerjanya. Khususnya, perusahaan domestik di Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda 

dengan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh asing di Indonesia. Perusahaan yang 

sebagian dimiliki oleh asing cenderung memiliki modal kerja bersih yang cukup tinggi, hal 

ini dikarenakan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh asing berharap dengan modal kerja 

yang bersih maka kegiatan operasional perusahaan dapat dikelola secara efisien (Gillan 

dan Starks, 2003). Perusahaan manufaktur sendiri terkadang memiliki kelebihan modal 

kerja bersih (excess net working capital). Excess net working capital merupakan 

perusahaan yang memiliki modal kerja bersih yang lebih tinggi dari median industrinya. 

Bila suatu perusahaan memiliki tingkat modal kerja bersih diatas median industrinya, 

berarti perusahaan tersebut memiliki modal kerja bersih berlebih yang tidak terpakai 

(excess net working capital), begitupun sebaliknya.  

Besar kecilnya net working capital perusahaan manufaktur di Indonesia, dapat 

diukur dengan menghitung selisih dari aset lancar dan hutang lancar. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2018) tentang pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap stock performance dan operating performance perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015 memiliki rata-rata excess net 

working capital sebesar -0,016 dengan nilai minimum sebesar -3,243 dan nilai maksimum 

1,038 untuk perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh domestik. Sedangkan, 

untuk perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing memiliki rata-rata 

excess net working capital sebesar 0,026 dengan nilai minimum sebesar -0,766 dan nilai 

maksimum 0,9321.  
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Kepemilikan perusahaan sebagian oleh asing merupakan presentasi kepemilikan 

saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak investor asing. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Artantiwi (2017) tentang pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan menyatakan 

bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing di Indonesia pada tahun periode 2013-2015 

menunjukkan rata-rata kepemilikan saham perusahaan sebesar 34,2% dengan nilai terkecil 

kepemilikan saham perusahaan sebesar 0,00% dan kepemilikan saham tertinggi sebesar 

99%. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi membuat harga saham 

perusahaan tersebut juga tinggi. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rasio dari 

jumlah nilai pasar dan nilai buku hutang dan nilai buku aset. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Brama (2018) tentang pengaruh modal kerja terhadap nilai perusahaan yang 

terkonstrain dan yang tidak terkontsrain secara finansial menyatakan bahwa perusahaan 

manufaktur di Indonesia pada periode 2011-2016 memiliki rata-rata nilai perusahaan 0,99 

dengan nilai maksimum sebesar 1,93 dan nilai minimum sebesar 0,33. Hal ini 

menunjukkan perusahaan manufaktur di Indonesia cukup dipercaya oleh para investor dan 

memiliki kesempatan investasi yang baik.  

Kenaikan pada net working capital menunjukkan perusahaan memperbanyak 

jumlah kas, memperbanyak persediaan, dan memperlonggar kebijakan kredit sehingga 

memperbesar jumlah piutang dagangnya. Perusahaan dengan jumlah kas yang besar serta 

persediaan yang besar maka perusahaan tersebut sangat likuid dan terhindar dari risiko 
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kebangkrutan, karena perusahaan tersebut mampu melakukan kegiatan operasinya sehari-

hari dan mampu untuk membayar hutang lancarnya, sehingga hal ini diharapkan mampu 

untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Dunn dan Cheatham, 1993). Namun, bila 

perusahaan memiliki excess net working capital yang tinggi dapat juga menandakan 

perusahaan tersebut tidak dapat mengelola sumber dayanya dengan efisien dengan tingkat 

net working capital yang tinggi perusahaan maka terdapat beban-beban lain yang 

meningkat (Banos-Caballero et al, 2014) 

Hasil penelitian tentang pengaruh excess net working capital terhadap nilai 

perusahaan menemukan hasil yang berbeda, Penelitian oleh Ben-Nasr (2016) menyatakan 

bahwa excess net working capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi excess net working capital maka akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Brama (2018) menyatakan bahwa excess net 

working capital berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi excess net working capital maka akan menurunkan nilai 

perusahaan.  

Pada penelitian tentang pengaruh kepemilikan asing dan nilai perusahaan juga 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Banos-Caballero (2016) menunjukan 

bahwa kepemilikan perusahaan oleh asing berpengaruh postif dengan nilai perusahaan. Hal 

yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Artantiwi (2017) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan perusahaan oleh asing berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Khanna dan Paleppu (1990) dengan 

penelitian yang berjudul Emerging Market Business Groups, Foreign Investors, and 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EXCESS NET WORKING ... DANNY WAHYU UTOMO



5 
 

 

Corporate Governance yang menyatakan kepemilikan asing berhubungan negatif dengan 

nilai perusahaan.  

Perspektif investor terhadap perusahaan yang sebagian dimiliki oleh asing berbeda 

dengan perusahaan domestik. Perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh asing dianggap 

mampu melakukan pengelolaan modal kerja yang lebih baik dan efisien dibandingkan 

dengan perusahaan domestik sehingga perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh asing 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan modal kerja yang berlebih (Ferreira dan 

Matos, 2008). Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Khanna dan Paleppu (1990) dengan 

penelitian yang berjudul Emerging Market Business Groups, Foreign Investors, and 

Corporate Governance yang menyatakan kepemilikan asing berhubungan negatif dengan 

nilai perusahaan.  

Perbedaan berbagai hasil penelitian sebelumnya ini sangat menarik untuk 

dilakukan penelitian karena dengan adanya modal kerja yang besar diharapkan dapat 

memperlancar kegiatan operasional perusahaan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan yang meningkat dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Selain itu perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh asing juga 

dianggap mampu mengelola sumber dayanya secara efisien meskipun memiliki tingkat 

excess net working capital yang tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah excess net working capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh excess net working capital terhadap 

nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan peneilitan ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh excess net working capital terhadap nilai perusahaan 

2 Untuk mengetahui peranan kepemilikan asing memoderasi pengaruh excess net working 

capital terhadap nilai perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi manajer perusahaan, penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman 

mengenai pengaruh dari excess net working capital terhadap nilai perusahaan dan 

pengaruh kepemilikan asing sebagai moderasi excess net working capital terhadap 

nilai perusahaan.  

2. Bagi investor, penelitian ini memberikan informasi mengenai pertimbangan untuk 

melakukan investasi ke perusahaan milik pemerintah atau asing dan bagaimana 
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pengaruh excess net working capital terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan asing 

sebagai moderasi excess net working capital terhadap nilai perusahaan.  

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pengaruh excess net working capital terhadap nilai perusahaan dan 

kepemilikan asing sebagai moderasi excess net working capital terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk digunakan sebagai 

referensi dan bahan acuan untuk penelitian lainnya. 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang kepemilikan 

perusahaan  

asing dan nilai perusahaan yang dihubungkan oleh net working capital. Berikut 

terdapat penelitian sebelumnya sebagai konsep yang mendasari penelitian ini, 

pengembangan hipotesis yang diajukan, model analisis, serta kerangka berpikir. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yakni menguraikan mengenai 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan 
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pengukuran, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil 

penelitian dan pengujian hipotesis yang ada serta pembahasan atas hasil penelitian 

yang diperoleh. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dalam penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan 

yang telah dipaparkan sebelumnya serta saran yang sebaiknya dilakukan sebagai 

penyempurnaan atas kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini 

sehingga dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut  
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