
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Manajemen Keuangan 

Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring 

dengan berkembangnya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat 

laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan mencari dana. 

Akan tetapi manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, 

mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan 

(pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang 

sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Manajemen keuangan terdiri dari 

dua kata yaitu manajemen dan keuangan. Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan 

di bawah ini.  

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan  

Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan 

seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan 

sumber ekonomi atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah dicapai 

sebelumnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pendapat dari M. Fuad 

(2000:92), sebagai berikut : 

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 
dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya . 
Jadi untuk dapat mencapai sasaran perusahaan diperlukan suatu 

manajemen agar aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih baik. 



Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memperlancar 

kegiatan operasinya. Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:34), 

pengertian keuangan yaitu : 

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 
mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. 
Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan 
instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu 
maupun antara bisnis dan pemerintah .  

Setelah dijelaskan pengertian manajemen dan keuangan di atas, maka dapat 
diketahui pengertian manajemen keuangan menurut R. Agus Sartono (2001:6), 
yaitu: 

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, 
baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 
bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana 
untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien .  

Sedangkan menurut Martono SU dan Agus Harjito (2002:4) bahwa:  

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 
dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara 
menyeluruh .  

Dari uraian di atas tentang pengertian manajemen keuangan, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan 

secara optimal dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas 

yang dilakukan perusahaan.  

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan 

Terdapat beberapa fungsi dalam manajemen keuangan. Menurut Martono SU 

dan Agus Harjito (2007:4), terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen 

keuangan dari bidang keputusan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang 

paling penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan 

investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi 



(return on investment) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba yang dihasilkan dari suatu investasi. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. 

Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat 

berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. 

Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik, atau 

sering disebut dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan 

apakah perusahaan menggunakan sumber modal ekstern yang berasal dari 

hutang dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan modal sendiri dengan 

menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung 

perusahaan minimal. 

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (Asset Management Decision) 

Manajer keuangan bersama manajer-manajer lainnya dalam suatu perusahaan 

bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari asset-asset yang 

ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan 

asset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 

menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar 

daripada aktiva tetap. 

Penerapan proses manajemen dalam bidang keuangan ini tentunya disertai 

dengan tujuan tertentu, yaitu agar berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.   

2.2 Laporan Keuangan 

Suatu perusahaan baik terbuka ataupun tertutup pasti memiliki laporan 

keuangan perusahaan, agar manajer maupun pemilik dapat melihat kinerja dan 

kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan keuangan perusahaan 

dibuat oleh direksi perusahaan untuk diumumkan kepada publik agar para 

pemegang sahamnya dapat melihat kinerja perusahaan selama satu periode 



akuntansi (satu tahun). Dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang 

diumumkan, para pemegang saham tersebut dapat melihat apakah selama satu 

tahun yang telah berjalan perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

operasional usahanya.  

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan berguna sebagai 

bahan untuk menilai kinerja, aktivitas dan kondisi keuangan suatu perusahaan, 

yang akan menjadi sumber informasi bagi analis untuk mengambil keputusan.  

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:68) pengertian laporan 

keuangan adalah :  

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 
dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar 
data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut.

  

Sedangkan menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:32) adalah :  

Financial statements give an accounting picture of the firms s 
operations and financial position .  

Artinya laporan keuangan dapat memberikan suatu gambaran akuntansi dari 

pengoperasian dan penempatan keuangan perusahaan. 

Dan menurut Harahap (2004:105) bahwa laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau 

jangka waktu tertentu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian laporan keuangan adalah bagian 

dari proses pelaporan keuangan yang menjadi salah satu sumber informasi penting 

yang digunakan oleh para pengelola organisasi dalam pengambilan keputusan 

ekonomi di masa yang akan datang   



2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan ada beragam, ada laporan keuangan untuk kepentingan 

intern dan ada juga untuk kepentingan ekstern. Karena laporan keuangan untuk 

ekstern itu bersifat publik sehingga harus memiliki proteksi perlindungan 

masyarakat. 

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

pada laporan keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari 

informasi mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena 

itu laporan keuangan diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan.  

Jenis laporan keuangan menurut Harahap (2004:106) disebutkan sebagai berikut 
: 
1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba rugi 

perusahaan pada satu periode tertentu. 

3. Laporan sumber dan penggunaan dana. Disini dimuat laporan sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode tertentu. 

4. Laporan arus kas. Disini dilaporkan sumber dan penggunaan kas dalam satu 

periode tertentu.  

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam hal 

tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan harga 

pokok penjualan (HPPj). 

HPPj = HPPd + Persediaan awal 

 

Persediaan akhir. 
6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan 

kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham 

dalam perseroan terbatas maupun modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kejadian dikenal laporan keuangan perusahaan yang 

mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Akan tetapi laporan ini jarang 

digunakan.  



2.2.3 Aktiva Dalam Perusahaan 

Investasi yang ditanamkan dalam perusahaan dapat berupa aktiva yang 

digunakan dalam jangka panjang yaitu aktiva tetap maupun aktiva yang 

digunakan dalam jangka pendek yaitu aktiva lancar. Suatu perusahaan akan 

membutuhkan aktiva dalam menjalankan setiap kegiatan operasinya. Aktiva 

tersebut harus dikelola dengan baik agar mendapatkan keuntungan di masa depan. 

Menurut S. Munawir (2002:30), pengertian aktiva sebagai berikut :  

Aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh 
suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau 
nilai wajarnya diukur secara objektif .  

Dalam mengelola aktiva atau assets yang dimiliki oleh perusahaan, 

seorang manajer keuangan harus dapat menentukan berapa besar alokasi untuk 

masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki oleh 

perusahaan sehubungan dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. 

Di dalam suatu neraca perusahaan terdapat pengelompokan mengenai 

aktiva. Skousen (2001:133) yang diterjemahkan oleh Thomson Learning 

menjelaskan jenis-jenis aktiva yang ada dalam perusahaan sebagai berikut : 

1. Aktiva lancar (kas, piutang dagang, saham investasi, wesel, dan persediaan). 

2. Aktiva tidak lancar (investasi, properti, gedung dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud, aktiva tidak lancar lain, seperti halnya aktiva pajak penghasilan 

ditangguhkan).  

2.3 Modal Kerja 

Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang tumbuh pesat, maka faktor produksi 

modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Dalam sebuah perusahaan, 

masalah modal merupakan masalah yang tiada akhirnya, mengingat bahwa 

masalah modal ini menyangkut banyak aspek. Baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil, modal sangat diperlukan untuk dipergunakan dalam aktivitas 

usahanya. Besarnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya suatu 

perusahaan. 



Modal kerja (working capital) berkaitan erat dengan aktiva lancar. Oleh 

karena itu modal kerja berbicara mengenai dana yang harus dimiliki oleh 

perusahaan untuk membiayai hal-hal yang bersifat jangka pendek yaitu berupa 

kas, persediaan, sekuritas, dan piutang. Modal kerja yang telah dikeluarkan 

tersebut diharapkan akan kembali ke perusahaan dalam waktu relatif singkat 

melalui hasil penjualan yang telah diberikan. Perusahaan yang tidak memiliki 

modal kerja yang cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat 

pada waktunya dan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Sebelum 

membahas pengertian dari modal kerja, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian 

dari modal. 

Pengertian modal menurut S. Munawir (2000:19), yaitu :  

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 
perusahaan yang ditunjukkan pada pos modal (modal saham), 
surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang 
dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya .  

Sedangkan menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:240), yaitu:  

Modal menunjukkan dana jangka panjang pada suatu perusahaan 

yang meliputi semua bagian disisi kanan neraca perusahaan kecuali 

utang lancar.

 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa modal itu adalah 

kolektivitas barang-barang atau sumber kekayaan yang masih ada dalam 

perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

pendapatan. Selain itu modal adalah kelebihan aktiva atas hutang yang 

mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barang modal.  

2.3.1 Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja (working capital) didefinisikan sebagai investasi perusahaan 

dalam bentuk aktiva lancar (current assets) untuk membelanjai operasional 

perusahaan sehari-hari. Aktiva lancar itu sendiri adalah aktiva yang harus habis 

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

dalam jangka waktu yang umumnya kurang dari satu tahun, (Ridwan S. Sundjaja 

dan Inge Barlian 2003:187). 



Setiap perusahaan membutuhkan modal kerja untuk membiayai 

operasionalnya sehari-hari, misalnya untuk membayar gaji karyawan, pembelian 

bahan mentah, membayar upah buruh, dan sebagainya. Uang atau dana tersebut 

diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dalam jangka 

waktu pendek melalui penjualan produksinya. Uang yang masuk berasal dari 

penjualan produksi tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai 

operasi selanjutnya. Dengan demikian maka dana tersebut akan terus-menerus 

berputar setiap periodenya selama perusahaan hidup. 

Pengertian modal kerja menurut Gitman (2000:616), yaitu : 
Working capital represent the portion of investment that circulates 

from one from to another in the ordinary conduct of business .  

Artinya bahwa modal kerja menggambarkan bagian dari investasi yang 

berputar dari satu bentuk ke bentuk lain dalam siklus bisnis. 

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:155) bahwa :  

Modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi 
yang berputar dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam 
melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat 
berharga yang mudah diuangkan misalnya cek, giro, (deposito), 
piutang dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak 
melebihi satu tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan.

  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan 

investasi perusahaan dalam jangka pendek yang dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.  

2.3.2 Konsep Modal Kerja 

Modal kerja adalah kelebihan dari aktiva lancar di atas hutang lancar. 

Sedangkan aktiva didefinisikan sebagai keuntungan ekonomi pada masa depan 

untuk mendapatkan atau mengendalikan hasil dari transaksi masa lalu atau 

peristiwa. Hutang lancar didefinisikan sebagai pengorbanan masa depan dari 

keuntungan ekonomi dari obligasi sekarang untuk transfer aktiva atau 

menyediakan pelayanan dalam hasil transaksi masa lalu. Modal kerja 

mengandung dua pengertian pokok yaitu, gross working capital yang merupakan 



keseluruhan dari aktiva lancar dan net working capital yang merupakan selisih 

antara aktiva lancar dan hutang lancar. 

Pengertian modal kerja yang lain juga dikemukakan oleh Bambang 

Riyanto (2001:57) bahwa ada tiga konsep modal kerja, yaitu : 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-

unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva sekali berputar 

kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana 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 = total aktiva lancar), yang biasa disebut sebagai modal kerja 

bruto (gross working capital).  

2. Konsep Kualitatif 

Pada konsep ini, modal kerja tidak hanya dikaitkan jumlah aktiva lancar saja, 

tetapi juga dikaitkan dengan jumlah hutang lancar atau hutang yang harus 

segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari harta lancar ini harus 

segera disediakan untuk memenuhi kewajiban financial yang harus segera 

dibayar, dimana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan, untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu, 

modal kerja menurut konsep kualitatif yaitu, sebagian dari aktiva lancar yang 

benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa 

mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar 

diatas hutang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal 

kerja netto (net working capital). 

3. Konsep Fungsional 

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 juga dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan untuk periode-periode berikutnya (future income).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada perbedaan mengenai modal 

kerja yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar yang ada dalam perusahaan. 

Dan modal kerja sebagai kelebihan aktiva lancarnya disebut dengan net 

working capital dan yang merupakan keseluruhan aktiva lancar disebut gross 

working capital. 

Walaupun pengertian modal kerja dibedakan antara Net Working Capital 

dan Gross Working Capital seperti di atas, namun untuk pos-pos yang tercakup 

dalam aktiva lancar adalah sama antara Net Concept dan Gross Concept seperti 

kas, surat berharga, piutang-piutang, investasi dan pembayaran di muka, seperti 

dikemukakan oleh Suad Husnan dan Enny 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 

banyak sumber-sumber keuangan perusahaan yang harus diinvestasikan pada 

aktiva lancar. 

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

pembiayaannya.  

2.3.3 Unsur-Unsur Modal Kerja 

Unsur-unsur yang termasuk dalam unsur modal kerja bruto (gross working 

capital) adalah aktiva lancar yang terdiri dari uang kas serta surat-surat berharga 

yang segera dapat diuangkan, piutang dagang, persediaan barang, dan lain-lain. 

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Julianty (2002:17), mengenai unsur-unsur 

modal kerja : 



 
Unsur-unsur modal kerja yaitu pos-pos yang ada dalam aktiva yang 

manfaat ekonomisnya diharapkan akan diperoleh dalam waktu satu 
tahun atau kurang (atau siklus operasi normal), misalnya kas, surat 
berharga, persediaan piutang, dan persekot biaya-biaya .  

Sedangkan yang termasuk ke dalam unsur-unsur modal kerja menurut Dwi 

Prastowo D dan Rifka Julianty (2002:17) adalah : 

1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan, cek yang diterima dari para pelanggan dengan simpanan 

perusahaan di Bank dalam bentuk giro atau demand deposit yaitu simpanan di 

bank yang dapat diambil kembali setiap kali dibutuhkan perusahaan. 

2. Investasi jangka pendek yaitu investasi yang bersifat sementara untuk 

memanfaatkan uang kas yang sementara masih belum dibutuhkan dalam 

operasi perusahaan. Syaratnya harus bersifat marketable yaitu dapat segera 

dijual dengan harga pasti setiap perusahaan membutuhkan uang. 

3. Piutang dagang yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain (kreditur atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. 

4. Persediaan barang dagang (bagi perusahaan dagang) yaitu bahan mentah, 

barang dalam proses, dan barang jadi. 

5. Hutang lancar, yaitu suatu kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 

dekat (biasanya dalam satu tahun atau kurang) dan yang akan dibayar dari 

aktiva lancar.  

2.3.4 Pentingnya Manajemen Modal Kerja  

Manajemen modal kerja yang ada dalam perusahaan dapat membantu 

kinerja perusahaan. Menurut Martono SU dan Agus Harjito (2002:74), ada 

beberapa alasan yang mendasari pentingnya manajemen modal kerja, yaitu : 

1. Aktiva lancar dari perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun jasa 

memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara 

keseluruhan. 

2. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakaan sumber utama 

bagi pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar 

modal untuk pendanaan jangka panjangnya.  



3. Manajemen modal kerja dan anggotanya perlu memberikan waktu yang sesuai 

untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. 

4. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan 

harga saham perusahaan. 

5. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan 

dana untuk membelanjai aktiva lancar.  

2.3.5 Manfaat Modal Kerja  

Modal kerja harus cukup besar, dalam arti harus mampu mempunyai 

pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang 

cukup akan menguntungkan perusahaan di samping memungkinkan bagi 

perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan.  

Menurut S. Munawir (2002:116), keberadaan modal yang cukup akan 

memberikan beberapa manfaat, yaitu : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya aktiva 

lancar. 

2. Memungkinkan untuk membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. 

3. Menjamin dimilikinya credit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi kesulitan-kesulitan 

keuangan yang mungkin terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan barang dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani konsumen. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat-syarat kredit yang 

lebih menarik bagi pelanggan. 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.  

2.3.6 Jenis-jenis Modal Kerja 

Pada modal kerja terdapat pengelompokan mengenai modal kerja. Menurut 

Bambang Riyanto (2001:60) yang mengutip pernyataan W. B. Taylor bahwa 

jenis-jenis modal kerja suatu perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, 

yaitu: 



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 perusahaan. Modal kerja permanen 

dibedakan menjadi : 

1. Modal kerja primer (Primary Working Capital) 

Yaitu 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 perusahaan yang normal.  

B. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan. Modal kerja dapat dibedakan menjadi : 

1. Modal kerja musiman (seasonal working capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi musim. 

2. Modal kerja siklis (cyclical working capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi konjungtur. 

3. Modal kerja darurat (emergency working capital) 

Yaitu modal kerja yang berubah-ubah karena timbulnya keadaan darurat 

yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya: pemogokan buruh, bencana 

alam, atau perubahan ekonomi yang mendadak. 

Jadi berdasarkan beberapa penggolongan modal kerja, dapat dikatakan bahwa 

modal kerja yang ada pada suatu perusahaan digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari sehingga dapat menunjang kegiatan perusahaan.    



2.3.7 Kebijakan modal kerja 

Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif 

sumber dana. Seperti diketahui bahwa sumber dana untuk memenuhi modal kerja 

dapat dipilih dari sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka 

pendek. Dimana masing-masing alternatif mempunyai konsekuensi dan 

keuntungan tersendiri. Oleh karena itu perlu kebijakan untuk mencari sumber 

dana sehingga diperoleh biaya dana yang paling murah. 

Kebijakan modal kerja apa yang diambil perusahaan tergantung dari seberapa 

besar manajer berani mengambil risiko. Kebijakan modal kerja yang bisa diambil 

perusahaan menurut Sutrisno (2003:47-49), yaitu : 

1. Kebijakan Konservatif 

Dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel 

dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja 

variabel lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek.  

2. Kebijakan Moderat 

Kebijakan ini atas dasar prinsip matching principles yang menyatakan bahwa 

jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana 

tersebut diperlukan.  

3. Kebijakan Agresif 

Dengan kebijakan agresif maka sebagian kebutuhan jangka panjang akan 

dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini perusahaan 

berani menanggung risiko yang cukup besar.  

2.3.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja  

Modal kerja memang sangat penting bagi perusahaan, oleh karena itu 

dalam menentukan besarnya modal kerja yang dibutuhkan menurut S. Munawir 

(2002:117) dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut : 

1. Sifat atau Tipe Perusahaan 

Modal kerja suatu perusahaan dagang relatif rendah dibandingkan dengan 

kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Hal ini disebabkan karena 



perusahaan dagang tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang, 

maupun persediaan.  

2. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

yang akan dijual serta harga per satuan dari barang tersebut. 

Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang tersebut, 

semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Disamping itu perlu harga 

pokok per satuan barang itu mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang 

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

semakin besar pula kebutuhan modal kerja. 

3. Syarat Pembelian Bahan Baku 

Jika syarat yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka sedikit 

dana yang diinvestasikan dalam persediaan bahan baku atau barang dagangan. 

Sebaliknya bila pembayaran atas bahan baku atau barang yang akan dibeli 

tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu pendek, maka semakin besar 

uang kas yang diperlukan untuk membiayainya.  

4. Syarat Penjualan 

Semakin ringan kredit yang diberikan perusahaan kepada para pembeli akan 

mengakibatkan semakin besar jumlah modal yang harus diinvestasikan dalam 

sektor piutang dan untuk memperkecil risiko adanya piutang tak tertagih. 

Sebaliknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli 

karena dengan demikian pembeli akan tertarik untuk segera membayar 

hutangnya dalam periode diskonto tersebut.  

5. Tingkat Perputaran Persediaan 

Menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam 

perusahaan semakin rendah serta memperkecil risiko terhadap kerugian yang 

disebabkan karena penurunan mutu atau karena perubahan selera konsumen. 

Disamping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan 

terhadap persediaan barang tersebut.    



2.3.9 Sumber-Sumber Modal Kerja 

Perusahaan memerlukan modal kerja untuk dapat memperlancar operasi 

perusahaan. Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Julianty (2002:109), modal 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari empat aktivitas 

pembelanjaan yang memberikan modal kerja, yaitu : 

1. Operasi periode berjalan 

Modal kerja yang penting adalah berasal dari aktivitas operasi perusahaan 

selama periode berjalan. Laporan rugi laba memuat data tentang aktivitas 

operasi perusahaan, dan karenanya kita dapat mengemukakan jumlah modal 

kerja yang berasal dari operasi. 

2. Penjualan Aktiva Tak Lancar 

Apabila perusahaan menjual aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva 

tak lancar lainnya secara tunai, maka modal kerja perusahaan akan naik 

sebesar jumlah yang diterima penjualan tersebut.   

3. Penerbitan Hutang Jangka Panjang 

Penerbitan hutang jangka panjang, seperti wesel atau obligasi secara tunai 

akan mengakibatkan kenaikan modal kerja sebesar jumlah yang diterima pada 

saat hutang tersebut diterbitkan. 

4. Penerbitan Modal Saham 

Penerbitan saham preferen (saham istimewa) atau saham biasa secara tunai 

atau aktiva lancar lainnya akan meningkatkan modal kerja, karena transaksi 

ini mengakibatkan kenaikan aktiva lancar dan modal dengan jumlah yang 

sama.  

2.3.10 Penggunaan Modal Kerja 

Setelah perusahaan memperoleh modal kerja, selanjutnya perusahaan akan 

menggunakannya untuk aktivitas perusahaan. Dwi Prastowo D dan Rifka 

Julianty (2002:113) mengklasifikasikan penggunaan modal kerja menjadi empat 

yaitu :   



1. Pembelian Aktiva Tak Lancar 

Apabila aktiva tak lancar seperti tanah, gedung, mesin, dan peralatan atau 

investasi jangka panjang dibeli dengan cara ditukar dengan akiva lancar atau 

hutang lancar, maka modal kerja akan mengalami penurunan dengan jumlah 

sebesar harga aktiva tersebut dibeli. 

2. Pembayaran Hutang Jangka Panjang 

Apabila perusahaan menggunakan aktiva lancar untuk membayar hutang 

jangka panjang seperti hutang obligasi, maka modal kerja perusahaan akan 

mengalami penurunan sebesar aktiva lancar yang digunakan tersebut. 

3. Pembelian atau Penarikan Kembali Modal Saham 

Apabila kas atau aktiva lancar lainnya digunakan perusahaan untuk membeli 

saham untuk ditarik kembali atau untuk dimiliki kembali sebagai treasury, 

maka modal kerja akan berkurang (penggunaan modal kerja) sebesar jumlah 

aktiva lancar yang digunakan. 

4. Penggunaan Dividen Kas 

Pengunaan dividen oleh perusahaan yang akan dibayar secara tunai (kas) akan 

menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang, bukan pembayarannya yang 

mempengaruhi modal kerja. Pengumuman dividen membentuk hutang dividen 

(hutang lancar) yang menyebabkan modal kerja berkurang. Pada saat kas 

harus dibayarkan atas dividen tersebut, aktiva lancar (kas) dan hutang lancar 

(hutang dividen) akan berkurang dengan jumlah yang sama, sehingga tidak 

mempengaruhi modal kerja. 

Sebelum menggunakan modal kerja, perusahaan perlu mempertimbangkan 

sumber modal yang dimiliki untuk dapat mencegah pemborosan.  

2.3.11 Perputaran Modal Kerja  

Modal kerja selalu dalam keadaan beroperasi atau berputar dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. 

Bambang Riyanto (2001:62) menjelaskan mengenai periode perputaran modal 

kerja sebagai berikut :  



Periode perputaran modal kerja (Working Capital Turnover Period) 
dimulai dari saat dimana kas dinvestasikan dalam komponen-
komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi 
kas .   

Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin 

tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah 

tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen 

dari modal kerja tersebut. Perputaran modal kerja dapat diukur dengan 

menggunakan Working Capital Turnover. Rasio ini menjelaskan pengukuran 

likuiditas dari aktiva perusahaan dan posisi modal kerja. 

Rumus menghitung perputaran modal kerja (Agnes Sawir 2001 :16): 

%100x
Assets Total

sLiabilitie Current - Assets Current
Turnover Capital Working

   

Pada dasarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari unsur-

unsur (pos-pos) modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 

persediaan. Seperti yang diungkapkan Martono SU dan Agus Harjito (2002:80) 

sebagai berikut : 

Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. 
Seperti halnya perputaran modal kerja, maka yang dimaksud dengan 
kas berputar satu kali berarti bahwa sejak kas tersebut digunakan 
untuk proses produksi (barang atau jasa) dan akhirnya menjadi kas 
kembali. Demikian pula dengan perputaran piutang dan perputaran 
persediaan, yaitu waktu yang diperlukan dari piutang atau 
persediaan menjadi piutang atau persediaan kembali .  

Rumus untuk menghitung perputaran unsur-unsur modal kerja (Sutrisno 2003:53) 
: 

Kas

Penjualan

 

Turnover Cash 

Piutang

Penjualan

 

Turnover Receivable  

Persediaan

PenjualanPokok  Harga

 

TurnoverInventory  

Sedangkan untuk mengetahui lamanya dari masing-masing unsur modal 

kerja dapat digunakan rumus berikut (Sutrisno 2003:53) : 

a. 
turnover Cash

360
kas rata-rataUmur 

  



b. 
Turnover Receivable Account

360
piutang rata-rataUmur 

  
c. 

TurnoverInventory 

360
persediaan rata-rataUmur 

  

Jadi semakin cepat perputarannya maka akan semakin baik, karena berarti 

dana yang dimiliki perusahaan akan semakin cepat kembali.  

2.4 Solvabilitas 

Perusahaan dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga 

menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan pabrik, mesin, kendaraan dan 

peralatan lainnya yang mempunyai manfaat jangka panjang atau lebih dari satu 

tahun. Atas penggunaan aktiva tersebut perusahaan harus menanggunga biaya 

yang bersifat tetap yaitu biaya tetap (fixed cost). Disamping itu untuk memenuhi 

kebutuhan dananya perusahaan dapat menggunakan modal sendiri atau modal 

yang berasal dari pemilik, dan dapat juga yang berasal dari pinjaman, berarti 

perusahaan secara rutin akan membayar biaya bunga yang merupakan beban tetap 

bagi perusahaan. Masalah solvabilitas timbul karena perusahaan menggunakan 

asset yang menimbulkan biaya tetap dan menggunakan hutang yang menyebabkan 

perusahaan menanggung beban tetap.  

2.4.1 Pengertian Solvabilitas 

Istilah solvabilitas biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Menurut S. 

Munawir (2002: 32) sebagai berikut : 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, 
baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang .  

Dari pengertian solvabilitas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa solvabilitas 

digunakan perusahaan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan.  



2.4.2 Pengukuran Rasio Solvabilitas 

Jumlah hutang di dalam neraca menunjukan besarnya modal pinjaman yang 

digunakan dalam operasi perusahaan. Untuk mengukur tingkat hutang digunakan 

rasio solvabilitas, yaitu : 

1. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang 

perusahaan terhadap jumlah modal sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bambang Riyanto (2001:333) : 

Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri .  

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

Dalam mengukur Debt to Equity Ratio menurut Agnes Sawir (2001:13) 

dapat digunakan rumus : 

%100x
Equity Total

Debt Total
RatioEquity  to Debt

  

Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil 

dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar 

pendapatannya untuk keperluan tersebut, sehingga hanya sebagian kecil saja dari 

pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen. 

2. Debt to Total Assets Ratio (DTA) 

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang 

dibelanjai dengan hutang atau berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk 

menjamin hutang. 

Dalam mengukur Debt to Total Assets Ratio menurut Agnes Sawir 

(2001:13) dapat digunakan rumus : 

%100x
Assets Total

Debt Total
Ratio Assets Total to Debt

  

Kreditur lebih menyukai rasio hutang yang rendah karena semakin rendah rasio 

ini, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa 



likuidasi. Di sisi lain, investor akan menginginkan penggunaan hutang (leverage) 

yang lebih besar karena akan dapat meningkatkan laba yang diharapkan.  

2.5 Rentabilitas 

Modal suatu perusahaan digunakan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan 

laba yang memuaskan. Untuk menilai dan mengukur tingkat efisiensi perusahaan 

dalam memperoleh laba dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut, dapat 

dilihat dari tingkat rentabilitas yang dicapai oleh perusahaan tersebut.  

2.5.1 Pengertian Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh investor sebelum 

mereka menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Menurut S. Munawir 

(2002:33) sebagai berikut : 

Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu 
perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 
menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 
rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 
membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 
dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut .   

Dari pengertian rentabilitas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rentabilitas 

berfungsi sebagai alat ukur bagi perusahaan didalam menilai apakah modal 

perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan laba.  

2.5.2 Jenis-Jenis Rentabilitas 

Cara untuk menilai rentabilitas ada bermacam-macam dan tergantung pada laba 

dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan itu, laba yang berasal dari 

operasi atau laba bersih setelah pajak dengan keseluruhan aktiva. Menurut 

Bambang Riyanto (2001:36) jenis-jenis rentabilitas ada dua macam yaitu : 

A. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi memiliki pengertian sebagai perbandingan antara modal 

usaha dengan modal kerja kotor atau aktiva operasional atau aktiva lancar, yang 

hasilnya dinyatakan dalam presentase. Oleh karena itu rentabilitas ekonomi sering 



digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan. Maka rentabilitas ekonomi 

sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari seluruh modal yang bekerja di dalamnya. 

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal 

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan 

dinyatakan dalam prosentase. Dari pengertian tersebut bahwa modal kerja yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal kotor, 

yaitu modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating capital / operating 

assets). Demikian juga laba yang diperhitungkan untuk rentabilitas ekonomi 

hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, yaitu yang disebut dengan 

laba usaha. Maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai 

kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba dari seluruh modal yang bekerja 

di dalamnya.   

B. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga disebut dengan rentabilitas usaha 

adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dapat dikatakan bahwa 

rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba 

dari modal sendiri. 

Dari pengertian di atas bahwa modal kerja yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas modal sendiri hanyalah modal sendiri. Demikian juga laba yang 

diperhitungkan untuk rentabilitas modal sendiri hanyalah laba bersih. Maka 

rentabilitas modal sendiri sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri yang bekerja di dalamnya.  

2.5.3 Mengukur Rentabilitas 

Penggunaan rentabilitas sebagai hasil operasi perusahaan, menurut Harmanto 

(2002:352) mempunyai tujuan pokok dan dapat digunakan sebagai : 

1. Suatu indikator tentang efektivitas manajemen. 

2. Suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan. 

3. Suatu alat pengendali manajemen. 



Pengukuran rentabilitas akan dijelaskan sebagai berikut : 

A. Mengukur Rentabilitas Ekonomi 

Dari pengertiannya, rentabilitas ekonomi dapat diukur dengan 

membandingkan laba usaha dengan aktiva operasional. Brigham dan Houston 

(2004:91) menggambarkan rentabilitas ekonomi adalah ROA atau earning power 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

%100

 

EBIT
atau x

AssetsTotal 
Power Earning  ROA

 

Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi 

hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating assets atau 

operating capital). Modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal 

yang ditanamkan dalam efek tidak diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi. Laba yang berasal dari operasi perusahaan, yaitu yang disebut laba 

usaha (net operating income). Usaha-usaha yang diperoleh di luar perusahaan atau 

dari efek (misalnya dividend, coupon, dan lain-lain) tidak diperhitungkan dalam 

menghitung rentabilitas ekonomi.  

B. Mengukur Rentabilitas Modal Sendiri 

Dari pengertiannya, rentabilitas modal sendiri dapat diukur dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak atau EAT dengan modal sendiri. 

Sutrisno (2001:255) menggambarkan rentabilitas modal sendiri atau ROE, 

sebagai berikut : 

iSendir

 

Modal

EAT
(ROE)Equity  On Return

  

Jadi ROE yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE sering disebut 

rentabilitas modal sendiri. 

Bagi perusahaan umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting 

daripada masalah laba, karena laba yang besar belumlah menunjukkan ukuran 

perusahaan itu telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 



menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung 

rentabilitasnya. 

Maka yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah usaha untuk 

mempertinggi rentabilitasnya. Berhubungan dengan itu maka usaha perusahaan 

pada umumnya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik rentabilitas maksimal 

daripada laba maksimal.  

2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas 

Tingkat rentabilitas akan mengalami fluktuasi, dimana fluktuasi ini terjadi 

karena adanya pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang menentukan 

tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi atau ROA atau earning power menurut 

Bambang Riyanto (2001:37) adalah : 

1. Profit Margin 

Yaitu perbandingan antara net operating income (NOI) dengan net sales, 

perbandingan dinyatakan dalam prosentase.  

%100x
 SalesNet

Income Operating Net
 MarginProfit

   

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa profit margin adalah selisih antara 

net sales dengan operating expense (harga pokok penjualan + biaya 

administrasi + biaya penjualan + biaya umum), selisish dinyatakan prosentase 

dari net sales. 

2. Turnover of Operating Assets (tingkat perputaran aktiva tetap) 

Yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu 

dengan membagi net sales dengan operating assets.  

%100x
Assets Operating

 SalesNet
Assets Operating of Turnover

   

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa profit margin dimaksudkan untuk 

mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat pada besar kecilnya laba usaha 

dalam hubungannya dengan penjualan. Sedangkan operating assets turnover 



dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat pada 

kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode tertentu. Hasil akhir 

dari pencampuran kedua efisiensi profit margin dan turnover of operating assets 

menentukan tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi. Karenanya semakin tinggi 

tingkat profit margin atau turnover of operating assets masing-masing atau 

keduanya akan mengakibatkan naiknya rentabilitas ekonomi. 

Hubungan antara profit margin dan turnover of operating assets dapat 
digambarkan sebagi berikut : 

assets Operating

Income Net
x

Assets Operating

 SalesNet
x

 SalesNet

Income Net 

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 

Besar kecilnya profit margin pada setiap penjualan ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu penjualan dan laba usaha. Besar kecilnya laba usaha atau net operating 

income tergantung pada pendapatan dari penjualan besarnya biaya usaha 

(operating expenses). Dengan jumlah biaya usaha tertentu, profit margin dapat 

diperbesar dengan memperbesar penjualan atau dengan jumlah tertentu, penjualan 

dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil biaya usaha. Terdapat dua 

alternatif dalam usaha memperbesar profit margin, yaitu : 

a. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu diusahakan 

tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya, atau dengan kata lain 

tambahan penjualan harus lebih besar dari tambahan biaya usaha. Perubahan 

besarnya penjualan dapat disebabkan karena perubahan harga penjualan per 

unit apabila volume penjualan di sini dapat berarti memperbesar pendapatan 

dari penjualan. 

b. Dengan mengurangi pendapatan dari penjualan sampai tingkat tertentu 

diusahakan adanya pengurangan operating expense yang sebesar-besarnya. 

Atau dengan kata lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar daripada 

berkurangnya pendapatan dari penjualan.     



2. Usaha untuk mempertinggi turnover of operating assets 

Selama periode tertentu ditentukan oleh dua faktor, yaitu dengan net sales dan 

operating assets tertentu. Makin besarnya penjualan selama periode tertentu 

mengakibatkan makin tinggi turnovernya. Turnover of operating assets dapat 

dipertinggi dengan dua cara yaitu : 

a. Dengan mempertinggi modal usaha sampai tingkat tertentu diusahakan 

tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya. 

b. Dengan mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan 

atau pengurangan operating assets sebesar-besarnya.  

2.6 Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Solvabilitas Terhadap 

Rentabilitas Ekonomi 

Pada dasarnya modal kerja suatu perusahaan selalu dalam keadaan berputar 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan beroperasi atau usaha. 

Semakin cepat perputaran modal kerja, maka akan semakin efisien perusahaan di 

dalam menggunakan modalnya, hal ini dapat meningkatkan tingkat perolehan laba 

yang seiring dengan meningkatnya rentabilitas perusahaan. Selain itu modal 

perusahaan yang sebagian berasal dari pinjaman atau hutang, juga dapat 

meningkatkan rentabilitas apabila hutang tersebut dikelola dengan baik dan 

menguntungkan. Untuk menilai rasio hutang pada umumnya dapat dilihat dengan 

mengukur tingkat solvabilitas.  

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh perputaran modal 

kerja dan solvabilitas terhadap rentabilitas, telah dilakukan terlebih dahulu 

penelitian oleh Hadori Yunus (2005) dan Ima Hernawati (2007). Dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk uji 

keseluruhan menyatakan hipotesis penelitian (Ha) diterima yang berarti terdapat 

pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap rentabilitas, dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua faktor tersebut, yaitu perputaran 

modal kerja (WCT) dan solvabilitas (DTA) berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi.  



2.6.1 Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Ekonomi 

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap perusahaan pasti 

membutuhkan modal kerja, sebab tanpa modal kerja perusahaan tidak akan dapat 

menjalankan kegiatannya. Setelah perusahaan memperoleh modal kerja, barulah 

perusahaan dapat menjalankan kegiatannya. Apabila kegiatan perusahaan sudah 

berlangsung dan perusahaan sudah mendapatkan keuntungan maka dapat 

diketahui tingkat rentabilitasnya. 

Menurut Lukman Syamsudin (2008:10) pada dasarnya, semua keputusan 

yang diambil oleh manajemen adalah atas nama pemilik perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal guna menghasilkan keuntungan 

ekonomi bagi pemilik perusahaan. Pada sisi yang sama, banyak pula yang 

memaparkan tujuan dari pemilik perusahaan secara periodik, yaitu berusaha untuk 

meningkatkan kekayaan (to maximize the wealth) dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor di antaranya : penghasilan pemilik perusahaan, pendanaan jangka 

panjang, waktu dari penerimaan keuntungan, risiko dan distribusi keuntungan 

perusahaan. 

Bila ditelaah secara mendalam ternyata modal kerja mempunyai peranan 

dalam pembentukan rentabilitas ekonomi. Pada dasarnya modal kerja sangat 

menentukan besarnya rentabilitas ekonomi karena baik laba bersih operasi atau 

laba usaha, penjualan atau aktiva operasional, sebenarnya ditentukan oleh 

besarnya modal kerja dan perputarannya. Perputaran modal kerja akan 

menciptakan penjualan dan dari hasil penjualan akan tercipta laba dan dari laba 

yang diperoleh dapat diukur efisiensi perusahaan melalui besarnya tingkat 

rentabilitas ekonomi. 

Bambang Riyanto (2001:38) menyatakan bahwa:  

Besarnya rentabilitas ekonomi dapat diketahui dengan mengkalikan 
Profit Margin dengan Working Capital Turnovernya. Makin tinggi 
tingkat Profit Margin atau Working Capital keduanya akan 
menaikkan Earning Powernya, sehingga tinggi rendahnya rentabilitas 
ekonomi dapat diketahui oleh Profit Margin dan Working Capital 
Turnover.   



Brigham dan Ehrhardt (2002:841) mengemukakan pendapatnya tentang 

pengaruh modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi yaitu : 

If working capital and total assets can be reduce without seriously 

affecting the profit margin, this will increase the total assets turnover 

and consequently ROE .  

Artinya adalah jika modal kerja dan total aktiva dapat dikurangi tanpa 

mempengaruhi profit margin secara serius, ini akan meningkatkan perputaran 

total aktiva dan juga ROE. 

Sedangkan menurut Syafaruddin Alwi (2002:6) adalah : 

Manajemen modal kerja mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi yang ditunjukkan oleh pengaruh perubahan rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva .  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modal 

kerja berpengaruh pada turnover of operating assets yang menjadi salah satu 

faktor dari rentabilitas ekonomi selain profit margin. Selain kedua faktor tersebut 

rasio aktiva lancar per total aktiva juga dapat menunjukkan pengaruh modal kerja 

terhadap rentabilitas ekonomi. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila nilai rentabilitas 

semakin tinggi maka semakin efisien perusahaan dapat menggunakan modalnya. 

Jadi modal kerja merupakan salah satu unsur pembentuk rentabilitas dan 

merupakan unsur yang penting dalam penentuan tinggi rendahnya rentabilitas 

perusahaan.   

2.6.2 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Rentabilitas Ekonomi 

Kaitan antara solvabilitas dengan rentabilitas dapat tercermin dari tingkat 

laba yang dihasilkan perusahaan dari penggunaan hutang. Sutrisno (2003:249), 

menyatakan bahwa : 

Dengan menggunakan dana hutang, maka apabila perusahaan 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka 
pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat . 



Berdasarkan pernyataan diatas ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hutang akan 

menimbulkan risiko, namun penggunaan hutang juga digunakan untuk 

meningkatkan keuntungan yang berarti akan meningkatkan rentabilitas. 

Debt to Total Assets Ratio adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk 

menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai 

dengan hutang atau berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin 

hutang. Alasan memilih variabel ini karena hutang jangka panjang dapat 

digunakan untuk membelanjai kebutuhan pengembangan perusahaan, dimana 

kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Pada 

umumnya investor berminat pada perusahaan dengan hutang (leverage) yang 

tinggi karena memungkinkan pengembalian terhadap modal sendiri yang lebih 

tinggi jika perusahaan mendapat keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Weston dan Brigham (2001:85), bahwa penggunaan hutang (leverage) akan 

menaikkan tingkat pengembalian yang diharapkan karena dua sebab, yaitu : 

1. Karena bunga dapat dikurangkan dalam menghitung laba karena pajak, maka 

penggunaan hutang mengakibatkan tagihan pajak yang lebih rendah dan 

menyisakan lebih banyak laba operasi yang tersedia bagi investor. 

2. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva (EBIT/total aktiva) 

melebihi suku bunga hutang, maka perusahaan pada umumnya dapat 

menggunakan hutang untuk membeli aktiva, membayar bunga atas hutang, 

dan kemudian sisanya akan menjadi bonus bagi pemegang saham. 

Penggunaan hutang dapat menguntungkan apabila laba yang dihasilkan dari 

penggunaan hutang tersebut lebih besar dari biaya tetapnya, namun sebaliknya 

penggunaan hutang dapat merugikan apabila perusahaan tidak dapat memperoleh 

laba dari penggunaan hutang sebanyak biaya tetap yang harus dibayar. Pada 

umumya hutang akan meningkatkan tingkat risiko bagi pemilik modal sendiri. 

Untuk memahami penggunaan yang tepat dari kebijakan penggunaan hutang 

adalah dengan menganalisa pengaruhnya terhadap kemampuan memperoleh laba 

dan rentabilitas.   



Menurut Brigham dan Houston (2001:10) bahwa : 

Risiko bisnis tergantung pada sejauh mana biaya suatu perusahaan 
bersifat tetap. Jika biaya tetap tinggi, penurunan sedikit saja dalam 
penjualan dapat mengakibatkan penurunan yang besar dalam laba 
operasi dan rentabilitas. Karena itu, bila hal-hal lain tetap sama, 
makin tinggi biaya tetap suatu perusahaan, makin besar risiko 
bisnisnya .  

Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Wahyudi (2004:2) 

mengemukakan bahwa tingkat hutang akan cenderung berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Sedangkan tingkat kembalian asset atau rentabilitas ekonomi 

merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan, hal ini berarti solvabilitas 

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja dan 

solvabilitas ada hubungannya dengan rentabilitas ekonomi. Dimana, peningkatan 

rentabilitas ekonomi harus disertai dengan meningkatnya perputaran modal kerja 

dan solvabilitas.                          


