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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:849) pengaruh adalah daya 

yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuataan seseorang. Dari pengertian sebelumnya telah 

dikemukakan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antar variabel. 

Dalam hal ini efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas akan memberikan 

pengaruh terhadap profitabilitas. 

 

2.2 Pengertian Efisiensi 

 Pengertian efisiensi menurut Anthony dan Govindarajan (2005:114) 

adalah perbandingan output dengan input, atau jumlah output per unit input. 

Sedangkan menurut Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim (2009:72) efisiensi 

adalah rasio antara output dengan input atau jumlah output per unit dibandingkan 

dengan input per unit.  
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2.3 Modal Kerja 

2.3.1 Pengertian Modal Kerja 

 Menurut Bambang Riyanto (2008:58) Modal kerja merupakan 

kekayaan/aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

barang/jasa atau untuk membelanjai kegiatan perusahaan sehari-hari dan selalu 

berputar dalam periode tertentu dalam menopang usaha perusahaan. Modal kerja 

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu modal kerja kotor (gross working capital) 

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

harta lancar, dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah 

utang lancar (current liabilities). Menurut Wild dan Subramanyan (2010:186) 

Modal kerja adalah selisih aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. 

Modal kerja merupakan ukuran aktiva lancar yang penting mencerminkan 

pengamanan bagi kreditor. Menurut Brigham & Houston (2009:150) Modal kerja 

yang kadang disebut modal kerja bruto, investasi perusahaan pada aktiva lancar 

yang digunakan dalam operasi. 

Menurut Bambang Riyanto (2008:57) mengenai pengertian modal kerja 

dapat dikemukakan adanya beberapa konsep, yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang diperlukan untuk 

mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang 

bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk 

tujuan operasi jangka pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut 

konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja 
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dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross working 

capital). Modal kerja yang besar menurut konsep ini tidak menjamin 

kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan 

likuiditas perusahaan. 

2. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya 

jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Dengan 

demikian maka sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, dimana 

bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu, modal kerja 

menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar 

dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas hutang 

lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto 

(net working capital). Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan 

tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya 

(hutang jangka pendek). 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan 

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dari usaha pokok 

perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan 
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pendapatan periode ini (current income). Ada sebagian dana yang 

digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan untuk 

periode berikutnya (future income). Dalam konsep fungsional, modal kerja 

terbagi menjadi tiga yaitu: 

 Working Capital : Dana yang digunakan selama periode 

accounting yang dimaksudkan untuk menghasilkan current income 

yang sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan tersebut. 

 Potential Working Capital : Dana/current income yang tidak sesuai 

dengan maksud didirikannya perusahaan, namun dana tersebut 

nantinya dapat diambil/diuangkan dengan mudah yang selanjutnya 

dapat diinvestasikan dalam perusahaan. 

 Non Working Capital : Dana yang tidak menghasilkan current 

income atau bila menghasilkan current income tidak sesuai dengan 

maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. 

2.3.2 Jenis Modal Kerja 

Menurut Bambang Riyanto (2008) Modal Kerja digolongkan dalam 

beberapa jenis yaitu : 

1. Modal Kerja Permanen (permanent working capital) yaitu modal kerja 

yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya antara 

modal kerja ini terdiri dari: 

a. Modal kerja primer (primary working capital) merupakan jumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga 

kontinuitas usahanya. 
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b. Modal kerja normal (normal working capital) adalah modal kerja yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (variable working capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja 

ini dibagi: 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) adalah modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis (cyclical working capital) adalah modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (emergency working capital) adalah modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak 

diketahui sebelumnya. 

2.3.3 Fungsi Modal Kerja 

 Fungsi modal kerja menurut Munawir (2007:116) adalah sebagai berikut: 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 

dari aktiva lancar 

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya. 

3. Menjamin dimilikinya credit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya 

atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

melayani para konsumennya. 
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5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langganannya. 

2.3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja  

Modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:  

1. Volume Penjualan  

Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan 

operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan.  

2. Faktor Musim dan Siklus  

Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus 

akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. 

3. Perubahan dalam Teknologi  

Jika terjadi pengembangan teknologi maka akan berhubungan dengan 

proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan 

modal kerja. 

4. Kebijakan Perusahaan  

Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak 

terhadap kebutuhan modal kerja. 

2.3.5 Kebijakan Modal Kerja  

 Kebijaksanaan untuk mencari sumber pembelanjaan sehingga diperoleh 

biaya dana yang paling murah tergantung dari keberanian manajer dalam 

mengambil resiko. Menurut Sutrisno (2009:47) terdapat 3 pendekatan yang dapat 

diambil oleh seorang manajer dalam kebijakan modal kerja yaitu: 
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1. Kebijakan Konsevatif  

Merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan 

sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. 

Dalam kebijakan konservatif modal kerja permanen dan sebagian modal 

kerja variable dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang, dan sebagian 

modal kerja variable lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. 

Kebijakan ini disebut konservatif karena sumber dana jangka panjang 

mempunyai jatuh tempo yang lama sehingga perusahaan memiliki 

keleluasaan dalam pelunasan kembali atau tingkat keamanan (margin of 

safety) yang besar. 

2. Kebijakan Moderat/hedging  

Perusahaan membiayai aktiva dengan dengan dana yang jangka waktunya 

kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut yaitu aktiva yang 

besifat permanen dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber 

dana jangka panjang dan aktiva yang bersifat variable atau modal kerja 

variable akan didanai dengan sumber dana jangka pendek (matching 

principle). 

3. Kebijakan Agresif  

Sebagian kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana 

jangka pendek. Pada pendekatan ini perusahaan berani menanggung resiko 

yang cukup besar. 
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2.4 Efisiensi Modal Kerja 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) efisiensi adalah perbandingan 

output dengan input, atau jumlah output per unit input. Efisiensi modal kerja 

adalah pemanfaatan modal kerja aktivitas operasional perusahaan secara optimal 

sehingga mampu meningkatkan kemakmuran perusahaan itu sendiri. Penggunaan 

modal kerja akan dinyatakan optimal jika jumlah modal kerja yang digunakan 

dalam perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar pula bagi 

perusahaan. 

Menurut Mahmud Hanafi (2009:125) Manajemen atau pengelolaan modal 

kerja merupakan hal yang sangat penting agar kelangsungan usaha sebuah 

perusahaan dapat dipertahankan. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi modal kerja adalah: 

1. Working Capital Turnover 

Rasio ini menunjukkan efisiensi banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang 

dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Formulasi 

Working Capital Turnover sebagai berikut: 

 

    
         

                                   
           

                 

2. Inventory Turnover 

Menurut Agnes Sawir (2005:15) Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan 

persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup 

popular untuk menilai efisiensi operasional yang memperlihatkan seberapa 
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baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. 

Formulasi Inventory Turnover sebagai berikut: 

                   
                  

                 
           

                  
                                    

 
  

 

3. Receivable Turnover 

Rasio ini menunjukkan efisiensi pengelolaan piutang perusahaan. Semakin 

tinggi rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang 

rendah. Formulasi Receivable Turnover sebagai berikut: 

 

                    
     

                          
           

         

2.5 Likuiditas  

 Menurut Bambang Riyanto (2008:25) Likuditas adalah berhubungan 

dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Sedangkan menurut Munawir (2007:31) likuiditas 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

 Untuk menilai likuiditas perusahaan terdapat beberapa rasio yang dapat 

digunakan yaitu: 
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1. Current Ratio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaaan untuk untuk menutupi 

kewajiban lancar dengan aktiva lancar  perusahaan (Horne dan 

Wachowitz, 2009:136). Formulasi current ratio sebagai berikut: 

 

              
             

                   
        

 

2. Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Rasio ini disebut juga sebagai acid test ratio, yaitu membandingkan antara 

aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar (Munawir, 

2007:74). Formulasi Quick Ratio atau Acid Test Ratio sebagai berikut: 

 

            
                       

                   
        

 

3. Cash Ratio 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya 

yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan 

dan efek yang dapat segera diuangkan. Formulasi Cash Ratio sebagai 

berikut: 
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2.6       Solvabilitas 

Menurut Bambang Riyanto (2008:32) Solvabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan sekiranya saat ini dilikuidasi. Sedangkan menurut 

Munawir (2007:32) Sovabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang. Solvabilitas dapat diukur dengan rasio antara lain: 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Formulasi 

dari Debt to Equity Ratio sebagai berikut: 

 

                     
          

            
        

       

2. Debt to Total Assets 

Menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang 

dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan 

untuk menjamin utang. Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah 

karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar perlindungan 

terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa likuidasi. Di sisi lain, 

pemegang saham akan menginginkan leverage yang lebih besar karena 
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akan dapat meningkatkan laba yang diharapkan. Formulasi Debt to Total 

Assets sebagai berikut: 

 

                     
           

           
        

 

3. Time Interest Earned Ratio / Interest Coverage Ratio  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang 

diperolehnya. Investor dan kreditor lebih menyukai rasio yang tinggi 

karena rasio yang tinggi menunjukkan margin keamanan dari investasi 

yang dilakukan. Formulasi Time Interest Earned Ratio / Interest Coverage 

Ratio sebagai berikut: 

 

                           

                        

              

         
        

 

2.7       Profitabilitas 

Menurut Agus Sartono (2007:130) Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Sedangkan Menurut Gitman (2009:65) Profitabilitas 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Profitabilitas mencerminkan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba perusahaan (firm’s profit) pada tingkat penjualan, aset, 



23 
 

investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Penilaian profitabilitas perusahaan 

bermacam-macam tergantung pada laba dan aktiva yang akan dibandingkan 

antara satu dengan yang lainnya, yang diukur dengan menggunakan suatu rasio.  

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah 

sebagai berikut :  

1. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan 

kata lain ratio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap 

penjualan. Formulasi Net Profit Margin sebagai berikut: 

 

    
                       

         
        

 

2. Return on Asset/Return on Investment 

Menurut Mahmud Hanafi (2012:42), Return on Asset (ROA) 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA sering disebut juga ROI 

(Return on Investment). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik. Formulasi 

Return on Asset atau Return on Investment sebagai berikut: 
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3. Return on Equity 

Menurut Agnes Sawir (2005:20) Return on Equity atau Return on Net 

Worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang 

tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui 

besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap 

rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya 

utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini 

juga akan makin besar. Formulasi Return on Equity sebagai berikut: 

 

    
                       

            
        

 

4. Earning Per Share 

Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham akan diikuti 

secara erat oleh peserta pasar saham, karena besarnya laba per lembar 

saham dari suatu perusahaan merupakan cerminan dari nilai 

perusahaan. Informasi mengenai EPS suatu perusahaan menunjukkan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua 

pemegang saham perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2011:138) 

menjelaskan definisi EPS yaitu bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang 

dimiliki. Formulasi Earning Per Share sebagai berikut: 
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2.8       Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

 

Tabel 2.1  

Peneliti Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Anggita 

Langgeng 

Wijaya (2012) 

 Rasio total aktiva 
lancer terhadap 

total aktiva (X1) 

 Rasio total 

kewajiban lancar 

terhadap total 

aktiva (X2) 

 Current ratio (X3) 

 Leverage (X4) 

 Rasio Kas (X5) 

 Return on invested 
capital (Y) 

 

Komponen working capital berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan, 

komponen working capital berupa rasio 

total aktiva lancar terhadap total aktiva 

(X1) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan, Komponen 

working capital berupa rasio total 

kewajiban lancar terhadap total aktiva 

(X2) berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan, komponen 

working capital berupa Leverage (X4) 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan, komponen 

working capital berupa Current ratio 

(X3) berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan dan komponen 

working capital berupa rasio kas (X5) 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

 

2 Agus Wibowo & 

Sri Wartini 

 Working Capital 
Turnover (X1) 

 Current Ratio (X2) 

Efisiensi modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas, 
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(2012)  Debt to Total 

Assets (X3) 

 Return on 
Investment  (Y) 

 

sehingga besar kecilnya profitabilitas 

yang diterima oleh perusahaan 

manufaktur dipengaruhi oleh besar 

kecilnya efisiensi modal kerja dari 

perusahaan manufaktur, likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sehingga besar kecilnya 

profitabilitas yang diterima oleh 

perusahaan manufaktur tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya 

likuiditas dari perusahaan manufaktur. 

Leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga besar 

kecilnya profitabilitas yang diterima 

oleh perusahaan manufaktur tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya 

leverage dari perusahaan manufaktur, 

efisiensi modal kerja, likuiditas, dan 

leverage berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga besar 

kecilnya profitabilitas yang diterima 

oleh perusahaan manufaktur 

dipengaruhi oleh besar kecilnya efisiensi 

modal kerja, likuiditas dan leverage dari 

perusahaan manufaktur. 

 

3 Setyo Budi 

Nugroho (2011) 

 Working Capital 
Turnover (X1) 

 Current Ratio (X2) 

 Total Debt to Total 

Capital Assets (X3) 

 Return on Asset 
(Y) 

 

Efisiensi modal kerja, likuiditas dan 

solvabilitas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas.  

Secara parsial, efisiensi modal kerja, 

likiuditas dan solvabilitas tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas. 
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4 Abdul Raheman 

& Mohamed 

Nasr (2007) 

 Average 

Collection Period 

(X1) 

 Inventory 
Turnover (X2) 

 Average Payment 
Period (X3) 

 Cash Conversion 
Cycle (X4) 

 Current Ratio (X5) 

 Debt Ratio (X6) 

 Net Operating 
Profitability (Y) 

Working capital management 

significantly affects profitability. 

Significant negative relationship 

between net operating profitability and 

the average collection period, inventory 

turnover, average payment period and 

cash conversion cycle.  

Significant negative relationship 

between net operating profitability  and 

current ratio, debt ratio. 

 

 

 

 

 

5 Ankita Rajdev 

(2012) 

 Current Ratio (X1) 

 Quick Ratio (X2) 

 Current Assets to 
total Assets  (X3) 

 Current Asset 
Turover (X4) 

 Debtors Turnover 
(X5) 

 Average 

Collection Period 

(X6) 

 Working Capital 
Turnover (X7) 

 Net Operating 
Profitability (Y) 

 

Working capital management 

significantly affects profitability. 

There is no significant correlation 

between liquidity and profitability is 

seen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibowo 

dan Sri Wartini (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada variabel penelitian dan objek penelitian, rasio solvabilitas 

(leverage) yang digunakan adalah Debt to Equity Ratio sebagai variabel 

independen dan Return on Equity untuk profitabilitas sebagai variabel dependen. 
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Objek penelitian pada penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini lebih 

dikhususkan pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Menurut Kasmir (2010:196) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, 

terutama neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya untuk melihat perkembangan 

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan. Menurut 

Bambang Riyanto (2008) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Beberapa rasio yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur profitabilitas adalah net profit margin, Return on 

Investment (ROI),  Return on Equity (ROE), Earning Per Share. 

 

2.9.1 Pengaruh Efisiensi Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

Menurut Agnes Sawir (2005:129) Modal kerja merupakan salah satu 

sumber daya yang penting bagi perusahaan. Modal kerja merupakan dana yang 

harus tersedia untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Lukman 

Syamsuddin (2007:200) Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam 

bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja 

dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau terhenti sama sekali. 

Efisiensi dalam manajemen modal kerja sangat diperlukan untuk menjamin 
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kelangsungan atau keberhasilan jangka panjang dan mencapai tujuan perusahaan 

secara keseluruhan yang dalam hal ini memperbesar kekayaan bagi para pemilik. 

Keberhasilan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan jangka pendek 

oleh karenanya efisiensi pengelolaan kerja ini penting untuk dilakukan karena 

mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek.  

 Suad Husnan (2007), menyatakan bahwa indikator adanya manajemen 

modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja. Efisiensi modal kerja 

dapat dilihat dari perputaran modal kerja (working capital turnover), perputaran 

piutang (receivable turnover), dan perputaran persediaaan (inventory turnover). 

Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen 

modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Semakin pendek periode 

perputaran modal kerja, semakin cepat perputarannya sehingga perputaran modal 

kerja semakin tinggi dan perusahaan semakin efisien yang pada akhirnya 

profitabilitas semakin meningkat. 

 

2.9.2  Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas 

 Menurut James O. Gill yang dikutip oleh Kasmir (2010:130) rasio 

likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan 

atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh 

kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Jika perusahaan memutuskan 

menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan tingkat likuiditas 

akan terjaga namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun 

yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya profitabilitas. Sebaliknya jika 



30 
 

perusahaan ingin memaksimalkan profitabilitas, kemungkinan dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan.  

Menurut Horne dan Wachowicz (2009) kemampuan memperoleh laba 

berbanding terbalik dengan likuiditas. Jadi, semakin tinggi likuiditas perusahaan 

maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. 

Beberapa rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur likuiditas adalah 

Current Ratio, Quick Ratio atau Acid Test Ratio, Cash Ratio. 

 

2.9.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Profitabilitas 

 Menurut Kasmir (2010:151), rasio solvabilitas (leverage ratio) adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Rasio solvabilitas menurut Wild dan Subarmanyan (2010:9) 

merupakan kemungkinan dan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka panjang. Bambang Riyanto (2008), menyatakan 

bahwa penggunakan utang yang terlalu besar melebihi aktiva akan berdampak 

pada penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, namun apabila 

utang dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek investasi yang 

produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif yang berdampak pada 

peningkatan profitabilitas.  

Berdasarkan Pecking Order Theory dari Stewart C. Myers (1984), semakin 

besar rasio ini, menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus ditanggung 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hal ini dapat 

menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi 
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solvabilitas perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

semakin rendah. Beberapa rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

solvabilitas adalah Debt to Total Asset, Debt to Equity Ratio, Time Interest 

Earned Ratio/Interest Coverage Ratio. 
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                                                    Gambar 2.1  

                                            Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Laporan Keuangan 

Rasio Keuangan 

Efisiensi Modal Kerja 

Working Capital 

Turnover 

Profitabilitas 

ROE 
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H1 : Efisiensi modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

H3 : Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

H4 : Efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas  
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