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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Modal dan Klasifikasi Modal 

Dalam perusahaan, masalah modal merupakan masalah  yang tidak akan 

berakhir, mengingat bahwa masalah modal itu mengandung banyak dan berbagai 

rupa aspek. Baik perusahaan besar maupun kecil untuk kebutuhan akan modal 

sangat diperlukan untuk dipergunakan dalam aktivitas usahanya. Besarnya modal 

yang dibutuhkan akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. 

Pengertian modal menurut Munawir (2000:19), adalah sebagai berikut : 

 

 “Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), 

surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya”. 

 

Sedangkan menurut Polak yang dikutip pernyataannya oleh Bambang 

Riyanto (2001:18), yaitu : 

 

 “Modal adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang 

modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah 

kredit. Adapun yang dimaksud barang-barang modal ialah barang-

barang yang ada di dalam perusahaan yang belum dipergunakan, jadi 

yang terdapat di neraca sebelah debit”. 

  

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal itu adalah 

kolektivitas barang-barang atau sumber kekayaan yang masih ada dalam 

perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau 

laba. Selain itu modal adalah kelebihan aktiva atas hutang yang mempunyai 

kekuasaan untuk menggunakan barang modal. 
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2.2 Pengertian dan Konsep Modal Kerja. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:20) modal kerja dapat dijelaskan yaitu: 

 

“Pengertian modal kerja dimaksudkan sebagai jumlah keseluruhan 

aktiva lancar. Adapun artian lain dari modal kerja adalah kelebihan 

dari aktiva lancer di atas utang lancar”. 

 

Menurut Martono dan Agus Harito (2002:72) modal kerja dapat diartikan 

yaitu: 

 

“Modal Kerja adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”.  

 

 Sedangkan menurut Lawrence J. Gitman (2000:616) modal kerja dapat 

diartikan sebagai berikut: 

 

“Current assets, commonly called working capital, represent the position 

of invesment that circulates from one form to another in the ordinary 

conduct of businees”. 

 

Pengertian dari Lawrence J. Gitman diatas diartikan bahwa aktiva lancar 

biasa disebut modal kerja, menunjukan keadaan investasi yang berputar dari satu 

bentuk ke bentuk lainnya dalam suatu perusahaan. Hal ini sama halnya dengan 

yang dijelaskan oleh Mohamad Muslich (2003:143), sebagai berikut: 

 

“Modal kerja menunjukkan ukuran besarnya investasi yang 

dilakukan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim atas 

perusahaan yang diwakili oleh utang lancar”.    
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Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. 

Aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal dapat diubah menjadi kas dalam 

satu tahun. Secara umum aktiva lancar (current assets) terdiri dari kas atau uang 

tunai, surat berharga, piutang dan persediaan. Sedangkan hutang lancar (current 

liabilities) terdiri dari hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang usaha 

dan hutang-hutang pada bank lain yang berusia kurang dari satu tahun. 

Secara tradisional, modal kerja (working capital) didefinisikan sebagai 

investasi perusahaan dalam aktiva lancar (current assets). Aktiva lancar itu sendiri 

sebagaimana didefinisikan menurut akuntansi adalah aktiva yang harus habis 

dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah 

dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun). 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai 

operasinya sehari-hari, misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan 

mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain sebagainya, dimana uang 

atau dana yang dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke 

dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui penjualan produksinya. 

Uang yang masuk berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan 

lagi untuk membiayai operasi selanjutnya. Dengan demikian maka dana tersebut 

akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama hidupnya perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:57) ada tiga konsep modal kerja yang  

umum dipergunakan, yaitu : 

1. Konsep Kuantitatif  

 Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam 

unsur-unsur aktiva lancar di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali 

berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva di mana dana yang tertanam di 

dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian 

modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar.  

Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut sebagai modal kerja bruto (gross 

working capital). 
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2. Konsep Kualitatif  

 Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan 

besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep kualitatif ini pengertian 

modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang 

yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini 

harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera 

dilakukan, dimana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk 

membiayai operasinya perusahaan karena untuk menjaga likuiditasnya. Oleh 

karenanya modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang 

benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa 

mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas 

hutang lancarnya. 

 Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto (net 
working capital). 
 
3. Konsep fungsionil 

 Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam 

perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian 

dana yang digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya 

langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current income) dan 

ada sebagian dana lain yang juga digunakan selama periode tersebut tetapi tidak 

seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. Sebagian dari dana itu 

dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-periode 

berikutnya (future income). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mengenai modal 

kerja yaitu merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar yang ada di dalam 

perusahaan. Dan modal kerja sebagai kelebihan aktiva lancarnya disebut dengan 

net working capital dan yang merupakan keseluruhan aktiva lancar yang disebut 

gross working capital. 

 Walaupun pengertian modal kerja dibedakan antara Net Working Capital 

dan Gross Working Capital seperti diatas, namun untuk pos-pos yang tercakup 
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dalam aktiva lancar adalah sama antara Net Concept dan Gross Concept seperti 

kas, surat berharga, piutang-piutang, investasi dan pembayaran dimuka, seperti 

dikemukakan oleh Suad Husnan dan Eny Pudji Astuti (2002:169) mengenai aktiva 

lancar dan perbedaannya dengan aktiva tetap: 

  

 

“Aktiva lancar didefinisikan sebagai aktiva yang secara normal 

berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang.  

Manajemen modal kerja biasanya menyangkut pengelolaan aktiva-

aktiva ini dan pengelolaan kewajiban lancar. Sedangkan pengelolaan 

aktiva tetap, yaitu aktiva yang berubah menjadi kas memerlukan 

waktu lebih dari satu tahun, biasanya disebut capital budgeting”. 

 

 Jadi pada dasarnya modal kerja meliputi kebijakan manajemen yang 

berupa : 

1) Penentuan besarnya aktiva lancar yang harus dipertahankan atau berapa 

banyaksumber-sumber keuangan perusahaan yang harus diinvestasikan pada 

aktiva lancar. 

2)  Kebijakan yang menyangkut hubungan antara berbagai jenis aktiva dan cara 

pembiayaannya. 

 

2.3 Jenis-jenis Modal Kerja 

Bagi suatu perusahaan, tersedianya modal kerja yang memadai akan 

menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Beroperasinya perusahaan itu akan 

mengalami perubahan-perubahan yang nantinya mempengaruhi kebutuhan modal 

yang diperlukan. Modal kerja yang tersedia harus dapat menutupi beban-beban.  

Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-

beda, salah satunya tergantung pada jenis perusahaan. Berikut ini ada beberapa 

klasifikasi modal kerja menurut Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan (2001:61) yang mengutip peryataan W.B.Taylor dalam 

bukunya Financial Politices of Business Enterprise : 
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A. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara 

terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent Working 

Capital ini dapat dibedakan dalam : 

1. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

  Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk        

menjamin kontinuitas usahanya. 

2. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 

      Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas 

produksi yang normal. Pengertian normal disini adalah dalam artian yang 

dinamis. 

B. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara : 

1. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

    Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena 

fluktuasi musim. 

2. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

    Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena 

fluktuasi konyungtur. 

3. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

    Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya ada pemogokan 

buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak). 

Jadi berdasarkan beberapa klasifikasi modal kerja, dapat dikatakan bahwa 

modal kerja yang ada pada suatu perusahaan digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari serta mengelolanya sehingga dapat menunjang kegiatan 

perusahaan. 
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2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Modal perusahaan suatu perusahaan harus cukup jumlahnya, atau dalam arti 

harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari. Penentuan besarnya jumlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan 

merupakan hal yang tidak mudah, karena menurut Munawir (2000:117) modal 

kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penting, diantaranya : 

 

1.  Sifat atau Tipe Perusahaan 

 Modal kerja dari suatu perusahan jasa relatif akan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk 

perusahaan jasa, misalnya perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan 

bioskop dan perusahaan-perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang 

perhubungan, baik darat, laut maupun udara, tidak memerlukan investasi yang 

besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai yang 

membayar pegawainya maupun untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari 

penghasilan atau penerimaan-penerimaan saat itu juga, sedangkan piutang 

biasanya dapat ditagih dalam waktu yang relatif pendek, bahkan untuk perusahaan 

jasa tertentu penerimaan uang justru lebih dahulu daripada pemberian jasanya 

(misalnya: Seseorang yang akan naik kereta api tentu harus membeli karcis 

terlebih dahulu). Sifat dari perusahaan jasa biasanya memiliki atau harus 

menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada aktiva tetap atau plant 

and equipment yang digunakan untuk memberikan pelayanan atau jasanya kepada 

masyarakat. 

 Apabila dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya 

sangatlah ekstrim karena perusahaan industri harus mengadakan investasi yang 

cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di 

dalam operasinya sehari-hari. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan 

perusahaan jasa, perusahaan industri membutuhkan modal kerja yang lebih besar. 

Bahkan di antara perusahaan industri sendiri kebutuhan akan modal kerjanya pun 

tidak sama, perusahaan yang memproduksi barang akan membutuhkan modal 
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kerja yang lebih besar daripada perusahaan perdagangan atau perusahaan eceran, 

karena perusahaan yang memproduksi barang harus mengadakan investasi yang 

relatif besar dalam bahan baku, barang dalam proses dan persedian barang jadi. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual  serta harga per satuan dari barang tersebut. 

  Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun 

bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Makin panjang 

waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau untuk memperoleh barang 

tersebut makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Di samping itu harga 

pokok per satuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja 

yang dibutuhkan, semakin besar harga pokok per satuan barang yang dijual akan 

semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja. Misalnya perusahaan kapal 

terbang dibandingkan dengan perusahaan meubel atau perabot rumah tangga maka 

modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan kapal terbang akan jauh lebih besar 

karena disamping membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah 

kapal terbang juga harga pokok dari sebuah kapal terbang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga pokok sebuah meubel. 

3.   Syarat pembelian bahan atau barang dagangan. 

 Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat kredit yang diterima 

pada waktu pembelian menguntungkan, makin sedikit uang kas yang harus 

diinvestasikan dalam persediaan bahan ataupun barang dagangan, sebaliknya bila 

pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam 

jangka waktu yang pendek maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai 

persediaan semakin besar pula. 

4. Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli 

akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus 

diinvestasikan dalam sektor Piutang. Untuk memperendah dan memperkecil 
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jumlah modal kerja yang harus diinvertasikan dalam piutang dan untuk 

memperkecil risiko adanya piutang yang tak dapat ditagih, sebaiknya perusahaan 

memberikan potongan tunai kepada para pembeli, karena dengan demikian para 

pembeli akan tertarik untuk segera membayar hutangnya dalam periode diskonto 

tersebut. 

5.   Tingkat perputaran persediaan 

 Tingkat perputaran persediaan (inventory turn-over), menunjukkan berapa 

kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin 

tinggi perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan 

(terutama yang harus diinvestasikan dalam persediaan) semakin rendah. Untuk 

dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan 

dan pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. Semakin cepat atau 

semakin tinggi tingkat perputaran akan memperkecil risiko terhadap kerugian 

yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, 

disamping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap 

persediaan tersebut. 

 Di samping faktor-faktor tersebut diatas masih banyak faktor-faktor lain 

yang akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, misalnya 

faktor musiman, volume penjualan, tingkat perputaran piutang, dan jumlah rata-

rata pengeluaran uang setiap harinya.   

 

2.5 Komponen modal kerja 

 Mengingat pentingnya modal kerja bagi suatu perusahaan, maka perlu 

diadakan suatu pengelolaan terhadap modal kerja, sehingga akan dapat 

memperlancar operasi perusahaan. Setiap komponen atau elemen perlu dikelola 

secara efisen agar dapat mempertahankan likuiditas badan usaha pada tingkat 

yang aman. 

 Berdasarkan konsep gross working capital, maka modal kerja merupakan 

jumlah seluruh current assets perusahaan. Jadi yang diartikan modal kerja adalah 

jumlah nilai seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan 

operasinya sehari-hari. 
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 Mengenai komponen modal kerja menurut Lukas Setia Atmaja dalam 

bukunya manajemen keuangan (2001:365) adalah sebagai berikut : 

 

“Modal kerja atau working capital, sering pula disebut sebagai gross 

working capital atau modal kerja kotor didefinisikan sebagai item-

item pada aktiva lancar, yakni kas (cash), surat berharga (security), 

piutang (account receivable) dan persediaan (inventory) ”. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa komponen modal kerja terdiri dari aktivitas 

lancar dan hutang lancar : 

1. Kas 

2. Surat berharga 

3. Piutang dagang 

4. Persediaan 

5. Hutang lancar 

Keterangan untuk masing-masing dari unsur-unsur modal kerja ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kas 

 Kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. 

Tersedianya uang kas yang cukup akan lebih menguntungkan bagi perusahaan 

jika sewaktu-waktu harus mengadakan transaksi dengan pihak ketiga, yang 

nantinya menghasilkan keuntungan. Disamping itu dengan tersedianya uang kas 

yang cukup akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam keadaan darurat. 

Yang dimaksud uang kas adalah uang tunai yang tersedia di perusahaan maupun 

yang berada di bank. Uang kas dapat digunakan untuk operasi perusahaan sehari-

hari, memiliki barang dan jasa yang diharapkan juga memenuhi kewajiban 

perusahaan.  

2.  Surat Berharga 

 Perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli surat 

berharga. Pembelian ini bertujuan untuk menjaga likuiditas juga merupakan 

investasi yang bersifat sementara, yaitu apabila perusahaan membutuhkan uang 
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tunai untuk memenuhi kewajiban yang mendesak, perusahaan dapat segera 

menjual kembali surat-surat berharga tersebut. 

3.  Piutang Dagang  

 Piutang dagang timbul karena perusahaan menjual secara kredit. Penjualan 

kredit dimaksudkan untuk memperbesar volume penjualan. Penjualan kredit tidak 

segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang yang kemudian 

pada hari jatuh tempo pembayaran piutang tersebut adalah penerimaan kas. 

Pengaturan piutang ditujukan agar kredit yang diberikan dapat tertagih tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu  manajemen piutang perlu diperhatikan sebaik-baiknya. 

4. Persediaan 

 Persediaan disini merupakan bagian-bagian yang ada pada perusahaan 

yang pada suatu saat akan dijual. 

Bagi suatu perusahaan, persediaan merupakan elemen modal kerja yang utama 

yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami 

perubahan. Penentuan besarnya persediaan barang atau alokasi modal dalam 

persediaan merupakan masalah penting karena mempunyai efek yang langsung 

terhadap keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menentukan 

berapa besarnya persediaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

5.        Hutang Lancar  

           Kelompok hutang yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan 

dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Dengan demikian, bila perusahaan 

memiliki hutang yang dicicil dalam jangka waktu 10 tahun maka cicilan yang 

akan jatuh tempo untuk tahun tersebut harus dikategorikan sebagai hutang lancar. 

 

2.6 Pengertian Rentabilitas 

Salah satu tujuan perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan penjelasan yang 

efektif dan efisien atas sumber daya yang ada. 

 

 



 20 

Menurut Bambang Riyanto (2001:35) : 

 

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

 

 Secara umum rentabilitas menurut Bambang Riyanto (2001:35) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

%100×
M

L
 

 

Dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu dan M 

adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

  Cara untuk memiliki rentabilitas perusahaan bermacam-macam dan 

tergantung pada laba dan aktiva, atau pada modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah rentabilitas mana 

yang akan digunakan sebagai alat pengukur penggunaan modal dalam perusahaan. 

Dengan adanya macam-macam cara dalam pemikiran rentabilitas suatu 

perusahaan, maka dalam penulisan skripsi ini rentabilitas yang akan dipakai pada 

Perusahaan Industri Food And Beverages yaitu rentabilitas ekonomi. 

 

2.6.1     Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri (return on equity), menunjukan perbandingan 

antara laba bersih sesudah pajak (net profit after taxes), yang tersedia bagi 

pemegang saham, dengan jumlah modal pada perusahaan.  

Pengertian rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut :  

Menurut Bambang Riyanto (2001:44) : 

 

“Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan”. 



 21 

Menurut Robert C. Higgins (1996:41) :  

 

“Suatu taksiran harga laba bersih per dollar dari modal (equity) yang 

diinvestasikan atau persentase pengembalian (return) kepada pemilik 

dari investasinya dalam perusahaan”. 

 

Return on equity (ROE) diperlakukan demikian penting, karena return on 

equity (ROE) merupakan ukuran efisiensi yang dicapai perusahaan dalam 

menggunakan modal para pemiliknya. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan 

dapat meningkatkan return on equity (ROE), dapat digunakan perhitungan 

sederhana untuk merumuskan kembali rasio tersebut dari tiga komponen 

utamanya. Hal ini merupakan pengembangan dari metode Du Pont seperti 

dikemukakan Robert. C. Higgins (1996 ; 41) : 

 

ROE    =    Laba Bersih (Earning) 

       Modal (Equity) 

 

 =   Laba Bersih (Earning)  x  Penjualan (Sales)  x  Aktiva (Assets) 

      Penjualan (Sales)             Aktiva (Assets)         Modal (Equity) 

 

Dengan kata lain : 

ROE   =   Margin Keuntungan  x  Perputaran Aktiva  x  Leverage Keuangan 

         (Profit Margin)          (Assets Turnover)       (Financial Leverage) 

 

Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak 

perseroan atau income tax, sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal 

sendiri yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Ditinjau dari 

kepentingan modal sendiri atau pemilik perusahaan, penambahan modal asing 

hanyalah dibenarkan jika penambahan tersebut mempunyai efek finansial yang 

menguntungkan terhadap modal sendiri. Penambahan modal asing hanya akan 
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memberikan efek yang menguntungkan terhadap modal sendiri apabila rate of 

return dari tambahan modal (modal asing) tersebut lebih besar dari biaya 

modalnya atau bunganya. 

Tambahan modal asing itu hanya dibenarkan apabila rentabilitas modal 

sendiri dengan tambahan modal asing lebih besar daripada rentabilitas modal 

sendiri dengan tambahan modal sendiri. Sebaliknya penambahan modal asing 

akan memberikan efek financial yang merugikan terhadap modal sendiri apabila 

rate of return dari tambahan modal asing tersebut lebih kecil dari bunganya. 

 

2.6.2     Rentabilitas Ekonomi 

Modal suatu perusahaan digunakan sebaik mungkin sehingga dapat 

menghasilkan laba yang memuaskan. Modal yang digunakan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi adalah modal yang bekerja dalam perusahaan dan laba yang 

berasal dari operasi perusahaan. 

Pengertian rentabilitas ekonomi menurut Bambang Riyanto (2001:36) 

adalah sebagai berikut : 

 

“Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha 

dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase”. 

 

 Masih menurut Bambang Riyanto (2001:39) terdapat usaha-usaha untuk 

memperbesar profit margin dan mempertinggi turnover of operating assets, yaitu  

1. Usaha untuk memperbesar profit margin 

a. Dengan menambah beban usaha (operating expenses) sampai 

tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang 

sebesar-besarnya, atau dengan kata lain, tambahan sales harus 

lebih besar daripada tambahan operating expenses. 

b. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu 

diusahakan adanya pengurangan operating expenses yang sebesar-
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besarnya, atau dengan kata lain mengurangi beban usaha relatif  

lebih besar daripada berkurangnya pendapatan dari sales. 

2. Usaha untuk mempertinggi “turnover of operating assets” 

a. Dengan menambah modal usaha (operating assets) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-

besarnya. 

b. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan atau pengurangan operating assets sebesar-besarnya. 

Untuk memperjelas hubungan antara rentabilitas ekonomi, profit margin, 

dan assets turnover atau lebih luasnya hubungan antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi terhadap besarnya rentabilitas ekonomi ini 

digambarkan dalam bagan Du Pont, seperti pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

Formula Du Pont 

 
 
 
 

Profit Margin

Earning Power

Assets Turnover

Net Operating
Assets

Penjualan Neto

Penjuala Neto

Net Operating
Assets

Penjualan Neto

Biaya Usaha

Modal Kerja

Aktiva Tetap

Harga Pokok
Penjualan

Biaya Penjualan

Biaya Admisnistrasi
& Umum

Kas

Piutang

Inventory

X

_

_

 
 
 
 
 

Sumber : Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, 
edisi 4, BPFE Yogyakarta,2001 
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2.7       Pengaruh Modal kerja Terhapad Rentabilitas Ekonomi 

Dalam menjalankan usahanya,perusahaan tidak akan terlepas dari masalah 

permodalan yaitu pemenuhan modal kerja maupun investasi. Bahkan apabila 

perusahaan telah mencapai posisi tertentu yang cukup baik sesuai dengan tujuan, 

maka perusahaan tersebut dapat melakukan ekspansi atau perluasan usaha. 

Selain ditunjang oleh pemenuhan modal kerja yang tepat, agar perusahaan 

dapat berkembang dengan baik, pengelolaan yang efektif dan efisien serta 

produktif pun akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, apalagi 

disertai dengan adanya tindakan pengendalian yang efektif untuk mencegah 

timbulnya penyimpangan yang terjadi. 

Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar. Dimana aktiva 

lancar ini digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari untuk menghasilkan 

suatu produk dalam rangka menciptakan penjualan,sehingga dari hasil penjualan 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan laba bagi perusahaan, hal inilah yang 

disebut dengan rentabilitas ekonomi.Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal 

kerja berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Akan tetapi jumlah modal kerja yang besar, bukanlah jaminan untuk 

menghasilkan rentabilitas ekonomi yang besar pula. Misalkan kas, kas merupakan 

unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya, berarti bahwa semakin 

besar kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya. Tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang 

tinggi karena adanya jumlah kas yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut 

rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas dan ini berarti pula 

bahwa perusahaan kurang efektip dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif 

kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang 

diperoleh akan lebih besar, tetapi apabila suatu perusahaan yang hanya mengejar 

keuntungan (rentabilitas) tanpa memperhatikan likuiditas akhirnya perusahaan itu 

akan dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. Sehingga supaya 

perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efesien diperlukan madal kerja yang 

jumlahnya cukup sesuai perusahaan. 
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