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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tujuan 

utama yaitu memperoleh laba. Earning atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber 

daya yang dimilikinya. Demikian pula suatu perusahaan harus memperhatikan 

pengelolaan modal kerja sebaik mungkin agar dapat digunakan secara efektif dalam 

upaya meningkatkan rentabilitas perusahaan. Dimana rentabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari hasil penggunaan seluruh 

modal atau aktiva yang bekerja di dalam perusahaan.  

Keberhasilan suatu perusahaan akan lebih mudah dicapai dengan adanya 

perencanaan financial yang  matang. Mengingat aspek financial merupakan salah satu 

faktor yang penting peranannya di setiap perusahaan, sehingga dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya perusahaan harus mampu mengatur dan mengelola sumber serta 

penggunaan dananya dengan baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional akan berkaitan 

dengan masalah pembiayaan. Dimana perusahaan pasti membutuhkan dana atau 

modal kerja dalam jumlah yang tidak sedikit.  

Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, perusahaan membutuhkan modal 

kerja untuk proses produksi, pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, biaya 

produksi, membayar upah buruh dan gaji pegawai, dan sebagainya. Dimana uang atau 

dana yang digunakan tersebut diharapkan dapat masuk kembali guna membiayai 

aktivitas perusahaan selanjutnya. Dengan demikian maka dana tersebut akan terus 

berputar setiap periodenya sepanjang perusahaan menjalankan aktivitasnya.  

Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting  untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan 
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produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan pendapatan atau 

keuntungan. 

Jadi dalam melangsungkan kegiatan usahanya, dan terlebih lagi jika akan 

melakukan ekspansi, selain dengan menggunakan internal financial dari laba atau 

cadangan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemungkinan penggunaan 

sumber pembiayaan lain yaitu dengan menggunakan eksternal financial. Keputusan 

untuk memilih sumber dana (financial decision) harus didasarkan pada perhitungan 

dan pertimbangan yang tepat, karena penggunaannya akan menimbulkan kewajiban 

dan risiko financial yang harus ditanggung oleh perusahaan.  

Salah satu sumber pendanaan ekternal (eksternal Finacial) adalah melalui 

pinjaman atau hutang (leverage). Seperti sumber pendanaan eksternal lainnya, 

pinjaman menimbulkan kewajiban dan risiko. Financial leverage menggambarkan 

risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. 

Semakin besar nilai financial leverage dari perusahaan , maka makin besar risiko 

keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan jika keadaan ekonomi atau keadaan 

perusahaan memburuk. Tetapi penggunaan financial leverage juga dapat memperbesar 

laba (earning) bila pendapatan yang diterima dari penggunaan financial leverage itu 

lebih besar dari beban tetap penggunaan dana tersebut, dan dari timbulnya beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah hutang kena 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets 

or funds) untuk memperbesar tingkat pengembalian (return) bagi pemilik perusahaan. 

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara total hutang 

terhadap aktiva, yang menunjukkan sejauh mana kemampuan manajemen di dalam 

mengelola aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modal kerja dan rasio leverage 

mempunyai peranan penting dalam pembentukan rentabilitas, karena dengan adanya 

pengelolaan modal kerja yang efektif dan manajemen hutang yang baik maka 
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perusahaan akan mendapatkan laba yang diharapkan, yaitu laba dari penggunaan 

seluruh modal atau aktiva yang bekerja di dalam perusahaan. Dalam penulisan skripsi 

ini penulis lebih menekankan pada rentabilitas yang dihubungkan dengan return on 

assets (ROA) karena pengelolaan aktiva yang baik akan mempengaruhi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan, hal ini dikarenakan tujuan dari kegiatan perusahaan adalah 

mendapatkan laba dari penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.    

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul : “PENGARUH PERPUTARAN MODAL 

KERJA DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP TINGKAT RENTABILI TAS 

PADA PERUSAHAAN”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

            Sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis membahas masalah-masalah 

yang diidentifikasi sebagai berikut : 

1.  Bagaimana  perputaran modal kerja dan ratio leverage pada perusahaan. 

2.  Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan rasio leverage terhadap tingkat  

     rentabilitas pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh 

perputaran modal kerja dan rasio leverage terhadap tingkat rentabilitas perusahaan. 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1.  Untuk mengetahui perputaran modal kerja dan rasio leverage pada perusahaan. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja dan rasio leverage terhadap  

     tingkat rentabilitas pada perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

       Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1.   Bagi penulis 

 Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan yang luas tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan khususnya 

mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan dalam mengelola perusahaan dimasa yang akan datang agar 

hasil yang dicapai lebih baik dari periode sebelumnya. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat pula 

dijadikan sebagai bahan referensi dan titik tolak bagi peneliti lebih lanjut yang 

lebih luas dan mendalam. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis   

Setiap perusahaan baik yang profit oriented maupun nonprofit oriented selalu 

membutuhkan dana atau modal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam 

rangka menjalankan kegiatan usahanya. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi 

dengan menggunakan berbagai alternatif sumber pembiayaan, baik sumber 

pembiayaan internal maupun sumber pembiayaan eksternal. Pengertian dari kedua 

sumber pembiayaan tersebut menurut Bambang Riyanto (1995:156:160) adalah : 

“Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang 
dibentuk/dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau 
sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan 
adalah keuntungan yang ditahan”.    
“Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana 
yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para 
kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam 
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perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang 
bagi perusahaan yang bersangkutan”. 
 
Dana atau modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari perusahaan maupun untuk membiayai investasi jangka panjang tersebut 

sering dikenal dengan sebutan modal kerja. Pada dasarnya ada dua pengertian pokok 

yang sering digunakan untuk mendefinisikan modal kerja yaitu modal kerja bruto 

(gross working capital) dan modal kerja bersih  (net working capital). Pengertian 

tersebut menurut Agus Santono (2001:385) adalah sebagai berikut : 

“ Gross working capital adalah keseluruhan aktivita lancar”. 

“ Net working capital adalah investasi perusahaan dalam bentuk aktiva 

lancar setelah dikurangi dengan hutang”. 

 

Pada dasarnnya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki 

jumlah aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan hutang lancar, hal ini 

dikarenakan aktiva lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar kebutuhan-

kebutuhan jangka pendeknya atau likuiditas perusahaan. Akan tetapi dalam 

hubungannya dengan fungsi modal kerja dalam menghasilkan pendapatan dalam 

rangka memperoleh laba, maka perhatian selanjutnya akan terfokus pada penggunaan 

aktiva lancar. Oleh karena itu pengertian modal kerja menurut Smith (1995:664) 

adalah : 

“Working capital is defined as total current assets. A strong working capital   

position can adventages to company attempting to obtain operation need”.  

 

Jelaslah sudah bahwa pengelolaan aktiva lancar harus benar-benar tepat, 

karena kesalahan dalam mengelolanya akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan. Hal ini penting dalam modal kerja tidak hanya pada aspek likuiditas tetapi 

juga dalam aspek pertimbangan rentabilitas. Dimana tujuan dari kegiatan perusahaan 

adalah mendapatkan laba dari seluruh modal atau aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. 
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Modal kerja akan senantiasa berputar dan berubah-ubah posisinya dari waktu 

ke waktu sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Perputaran modal kerja 

dimulai sejak kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan sampai kas diterima kembali. Kas pada 

umumnya diperlukan untuk membeli persediaan, membayar gaji atau upah karyawan, 

biaya promosi, biaya listrik, telepon dan air serta biaya pemeliharaan peralatan. 

Perputaran modal kerja dapat berlangsung untuk jangka pendek yaitu berlaku untuk 

aktiva lancar dan jangka panjang berlaku untuk aktiva tetap.  

Aliran atau perputaran modal kerja dalam perusahaan perlu dijaga 

kelancaraanya agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Menurut 

Nelson dan Miller  (2000:537) adalah : 

“The working capital is the lifeblood of business enterprise  and  must  be  

circulating in the business to be profitable”. 

 

Cepat lambatnya perputaran modal kerja akan mempengaruhi besar kecilnya 

dana yang terikat pada modal kerja. Jika perputaran modal kerja terlalu lambat 

menunjukkan bahwa dana yang terikat pada modal kerja terlalu besar atau terdapat 

kelebihan investasi dalam modal kerja. Seperti yang dinyatakan oleh Kennedy dan 

Mc Mullen  (2000:425) adalah : 

“A low turnover of working capital be result of exess of working capital” . 

 

Apabila dana yang terikat pada modal kerja berasal dari pinjaman, maka akan 

ada kelebihan investasi pada modal kerja yang akan menyebabkan sebagian dana 

pinjaman menganggur, sehingga bukan saja tidak menghasilkan laba tetapi perusahaan 

juga harus membayar bunga pinjaman yang besar. Jadi terlalu lambatnya perputaran 

modal kerja akan menyebabkan laba perusahaan menjadi berkurang. Kennedy dan Mc 

Mullen  (2000:397) mengemukakan bahwa : 

“The magnitude of the investment in working capital is important 
managerial problem. By increasing turn over of working capital items, the 
same amount of working capital become more productive”. 
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Perputaran modal kerja yang cepat menunjukkan modal kerja digunakan 

semakin produktif sehingga akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Tetapi 

perputaran modal kerja yang terlalu cepat juga akan menimbulkan dampak negatif . 

Terjadinya perputaran modal kerja yang terlalu cepat mengindikasikan modal kerja 

yang tersedia terlalu kecil untuk kegiatan operasi perusahaan. Dari segi likuiditas 

perusahaan, jika jumlah modal kerja yang dimiliki terlalu kecil perusahaan akan 

menanggung risiko yang lebih besar, diantaranya yaitu kesulitan dalam membayar 

hutang-hutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jadi perputaran modal kerja tidak 

boleh terlalu cepat juga tidak boleh terlalu lambat. Seperti yang dikemukakan oleh 

Nelson dan Miller  (2000:690) adalah : 

“The working capital is the lifeblood of business enterprise and must be 
circulating in the business to be profitable. Generally the faster the operating 
cycle occurs, the better, because it indicates that working capital is being well 
managed. If company can shorter the cycle, and thereby increase the 
number cycle per year, while holding profit margin and expense constan. It 
will increase the profitability. For most merchandising companies the 
control and movement of working capital are the keys to profitability”. 
 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa modal kerja 

merupakan aliran darah dari sebuah perusahaan, dimana jika perputaran modal kerja 

dari suatu perusahaan dapat dipersingkat, dengan asumsi profit margin dan beban 

konstan, maka tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan akan meningkat. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar, pada umumnya 

perusahaan memerlukan dana yang berasal dari pinjaman. Dana pinjaman ini bisa 

berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang pada suatu waktu 

harus dibayarkan kembali. Jika perusahaan menggunakan dana yang berasal dari 

pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut menerapkan kebijakan financial leverage. Leverage keuangan 

mencerminkan proporsi antara dana pinjaman dengan jumlah asset yang dimiliki 

perusahaan. Lebih lanjut Weston dan Brigham yang diterjemahkan oleh Ir. 

Kirbrandoko, MSM  (1998:374) mengemukakan sebagai berikut :  
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“Leverage keuangan adalah tingkat penggunaan hutang sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan”. 

 

Leverage keuangan akan mempengaruhi risiko dan tingkat pengembalian. 

Seperti yang dikemukakan oleh Weston (1998:249) bahwa leverage keuangan dapat 

menaikkan tingkat pengembalian karena dua hal yaitu : (1) bunga dapat dikurangkan 

dalam menghitung laba kena pajak, penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan 

akan memperkecil pajak dan memperbesar laba, (2) jika tingkat pengembalian atas 

aktiva (ROA) melebihi tingkat bunga atas hutang, maka perusahaan dapat 

menggunakan hutang tersebut untuk membiayai aktivanya dan membayarkan bunga 

atas hutangnya. 

Akan tetapi, leverage keuangan bagaikan pedang bermata dua. Jika penjualan 

menurun dan biaya-biaya lebih tinggi dari pada yang diperkirakan, tingkat 

pengembalian atas aktiva (ROA) akan rendah dari yang diharapkan, bahkan 

perusahaan dalam kondisi buruk akan mengalami kerugian. Menurut Weston dan 

Brigham yang diterjemahkan oleh Ir.  Kirbrandoko, MSM  (1998:301) 

mengemukakan bahwa :  

“Bila perusahaan mempunyai rasio hutang (perbandingan total hutang 
dengan total aktiva) yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan 
menghadapi risiko kerugian yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian 
yang rendah pada masa resesi”.  
 

Dengan tingginya rasio hutang maka makin besar risiko bisnis yang akan 

dihadapi. Apabila terjadi kerugian, maka perusahaan tersebut akan kekurangan kas 

dan memerlukan suntikan dana, akan tetapi pemberi pinjaman akan menaikkan tingkat 

suku bunga bagi perusahaan tersebut dan akan berdampak pada permasalahan yang 

semakin rumit. 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat leverage tinggi 

sementara penjualan menurun dan biaya-biaya menjadi tinggi dari pada yang 

diperkirakan, maka akan meningkatkan rasio hutang menjadi tinggi, rasio hutang yang 

jumlahnya tinggi akan mengakibatkan tingkat pengembalian (return) menjadi rendah. 
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Disamping  perusahaan harus memiliki aktiva dan mempergunakan hutang 

sebagai alternatif pembiayaan aktivitas operasionalnya, perusahaan juga harus mampu 

menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya tersebut. Kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba sering disebut dengan istilah profitabilitas. Rasio 

profitabilitas terdiri dari dua macam yaitu, rasio yang menunjukkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan (gross profit margin dan net profit margin), dan rasio 

yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. 

Secara lebih luas profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memaksimalkan laba dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber dana yang 

dimilikinya. Dalam hubungannya dengan modal kerja, Budi Raharjo  (2001:103) 

mengemukakan : 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam didalamnya”. 

 

Sedangkan rasio profitabilitas dalam hubungannya antara laba dengan investasi 

sering disebut dengan rasio rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal untuk menghasilkan laba dalam 

periode tertentu.  Hal ini dapat dilihat dari pengertian rentabilitas yang dikemukakan 

oleh Bambang Riyanto (2001:35) adalah sebagai berikut : 

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain 

rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba”. 

 

Rentabilitas ekonomi sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, dimana pengertian rentabilitas ekonomi 

menurut Drs. Sutrisno, MM (2003:18) adalah sebagai berikut : 

“Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

seluruh modal (modal sendiri dan modal asing) yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba dan sering dinyatakan dalam prosentase”.   
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Sedangkan profitabilitas (keuntungan) atau rentabilitas dihubungkan dengan 

hutang (leverage) yang dikemukakan oleh Lukman Syamsudin, Drs M.A  (2002:89) 

adalah : 

“Dengan memperbesar tingkat leverage maka tingkat ketidakpastian  

dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula” 

 

Bila perusahaan mempunyai rasio hutang (perbandingan total hutang dengan 

total aktiva) yang tinggi, maka perusahaan  tersebut akan menghadapi risiko kerugian 

yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang rendah pada masa resesi. Dengan 

demikian akan berpengaruh pada penurunan tingkat rentabilitas pada perusahaan.  

Rentabilitas yang dikaitkan dengan modal kerja dapat diartikan dengan 

penjualan dikurangi beban atau sebesar laba operasi (EBIT). Perusahaan dapat dimulai 

melalui analisis rasio rentabilitas. Rasio yang relevan dalam penelitian ini adalah 

return on assets (ROA), dan ROA sering disebut dengan rentabilitas ekonomi yang 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan seluruh 

investasi yang ditanamkan dalam bentuk aktiva.  Analisis rasio rentabilitas ini penting 

untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk 

mempertahankan arus sumber pembiayaan perusahaan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh perputaran modal kerja dan rasio leverage 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan pernah dilakukan oleh Nazikah pada tahun 

2003 di Universitas Pajajaran Bandung. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

adanya pengaruh yang signifikan antara perputaran modal kerja dan rasio leverage 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Dimana dengan adanya efektivitas modal 

kerja yang baik dan penggunaan rasio leverage yang proporsional menyebabkan 

tingkat profitabilitas perusahaan meningkat. Terdapat perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penulis menitikberatkan pada perputaran modal kerja dan rasio 

leverage terhadap besarnya tingkat rentabilitas pada perusahaan.    
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Berdasarkan konsep tersebut di atas, penulis mengemukakan hipotesis bahwa : 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran modal kerja dan rasio 

leverage terhadap besarnya tingkat rentabilitas”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan yang 

tersedia di buku-buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

       Sedangkan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan survei. Definisi 

survei menurut Sugiono (2004:7) adalah : 

“Survei adalah  penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 
kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 
dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 
distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 
psikologis”. 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap masalah 

yang akan dibahas dan juga merupakan objek penelitian untuk mendapatkan 

data dan informasi yang diperlukan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian di pojok BEJ Universitas Widyatama. 

Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


