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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis dan Hubungan 

2.1.1 Pengertian Analisis 

 Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu : 

1. Pusat Bahasa Depdiknas dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 43) 

mengartikan analisis sebagai berikut : 

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 
sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 

2. Penguraian  suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

3. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. 
4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan 

kebenarannya.  
 

2. Menurut Komaruddin (1994 :163) 

“Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu 
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-
tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-
masing dalam satu keseluruhan yang padu”. 
 
Dari definisi-definisi dapat diartikan bahwa analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 

sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu 

sama lain dan fungsi masing-masing dari keseluruhan. 

 

2.1.2 Pengertian Hubungan 

 Pengertian hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  

(1999 : 358) : 

 “Hubungan adalah : 
1. Keadaan berhubungan 
2. Kontak 
3. Sangkut-paut 
4. Ikatan” 
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Sedangkan menurut kamus istilah Manajemen yang disusun oleh Panitia 

Penyusunan Manajemen (1994 : 101) : 

“Hubungan (keterhubungan) adalah tali temali antara dua unsur 

yang mengakibatkan variasi seimbang yang dapat diduga pada satu 

pihak jika terjadi variasi pada pihak yang lain (correlation)”.   

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hubungan adalah suatu 

keterkaitan secara langsung antara dua unsur yang mengakibatkan keseimbangan 

antara kedua unsur tersebut. 

  

2.2 Pengertian Modal dan Sumber-sumber Modal 

2.2.1 Pengertian Modal 

 Pengertian modal ini berbagai ahli mengemukakan pendapatnya yang 

berlainan, padahal dalam percakapan sehari-hari sering kita mendengar atau 

mengatakannya, namun sulit untuk memberikan atau memperoleh satu pengertian 

yang sama. Hal tersebut tergantung pada perbedaan titik tolak dari segi mana 

pengertian modal ditinjau. 

Modal menurut S. Munawir, (2002 :19) : 

 “Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan yang ditunjukan dalam pos modal (modal 

saham), surplus dan laba yang ditahan”. 

Kemudian modal menurut Bambang Riyanto, (2001 : 18) : 

 “Modal adalah baik yang berupa barang-barang kongkret yang 
masih ada dalam ruang tangga perusahaan yang terdapat dineraca 
sebelah debet, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-
barang itu yang tercatat disebelah kredit”. 

 
Sedangkan modal menurut Haryono Jusup, (2001 : 11) : 

 “Modal merupakan hak milik perusahaan atas kekayaan (aktiva) 

perusahaan”. 

Selanjutnya modal menurut Kusnadi (2000 : 11) : 

 “Modal adalah kelebihan aktiva atas hutang yang diakui dan diukur 

berdasarkan prinsip akuntansi”. 
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 Perbedaan pendapat di atas dikarenakan sudut pandang yang berbeda 

dalam aplikasinya sehingga masing-masing mempunyai acuan untuk menjelaskan 

tentang apa yang disebut modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

modal adalah kolektivitas dari barang-barang yang berada dalam perusahaan dan 

barang-barang tersebut harus merupakan suatu kesatuan ekonomi riil, apabila 

dengan modal itu dapat diperoleh laba yang layak. 

Untuk lebih jelas susunan atau komponen modal dapat dilihat dari daftar neraca 

dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Neraca 

AKTIVA     PASIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas                                       xxx 

Persediaan                            xxx 

Piutang                                 xxx 

 

AKTIVA TETAP 

Peralatan                             xxx 

Gedung                               xxx 

UTANG LANCAR                  xxx 

Utang jangka panjang               xxx 

 

EQUITY                                   xxx 

Jumlah Aktiva                    xxx Jumlah Pasiva                           xxx 

Sumber : Amidipradja dan Wirasasmita (Neraca Koperasi) 

Disini dapat dilihat bahwa modal merupakan elemen-elemen aktiva suatu neraca 

yang berupa aktiva tetap (fixed assets) dan aktiva lancar (current assets). 

Sedangkan sumber dari modal dapat dilihat dari passiva suatu neraca yaitu hutang 

lancar dan merupakan sumber-sumber modal. 

 Dengan demikian modal dapat merupakan elemen-elemen dalam aktiva 

suatu neraca perusahaaan, misalnya uang kas, bahan baku, gedung, mesin dan 

sebagainya. Tetapi modal dapat juga elemen-elemen dalam pasiva suatu neraca 

yang merupakan sumber-sumber modal yang berupa utang jangka pendek, utang 

jangka panjang dan modal sendiri. 
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Menurut  Hadiwidjaja dan Wirasasmita dalam bukunya “Modal 

Koperasi” (2001 : 28), apabila kita melihat neraca satu perusahaan, maka akan 

tampak dua gambaran modal yaitu bahwa neraca disatu pihak menunjukan modal 

menurut bentuknya disebut juga modal aktif (sebelah debet) dan dilain pihak 

menurut sumbernya disebut juga modal pasif (sebelah kredit).  

 

2.2.1.1 Modal Aktif 

 Yang dimaksud dengan modal aktif adalah modal yang tertera disebelah 

debit neraca, yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam seluruh dana yang 

diperoleh perusahaan akan ditanamkan. 

 Berdasarkan cara dan lamanya perputaran modal aktif atau kekayaan suatu 

perusahaan dapat dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan 

berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, modal aktif dibedakan 

dalam modal kerja (working capital asset) dan modal tetap (fixed capital asset).  

 Sebagai modal usaha, koperasi akan mempunyai : 

1. Modal lancar, yang berupa uang tunai, simpanan di Bank, persediaan-

persedian barang, piutang atau tagihan-tagihan, persediaan barang selesai dan 

persediaan barang dalam pengolahan, yang kesemuanya merupakan modal 

beredar dan diarahkan untuk menciptakan pendapatan. 

2. Modal tetap, berupa benda-benda tetap dalam tanah, gedung, peralatan dan 

inventaris lainnya, yang mendorong koperasi berusaha sehari-hari 

menciptakan produk atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umumnya 

sebagai konsumen. 

 Elemen-elemen dari modal aktif akan selalu berubah-ubah baik dalam 

waktu pendek (kas, piutang, barang) maupun dalam jangka waktu panjang (aktiva 

tetap). 

 

2.2.1.2 Modal Pasif 

  Modal pasif atau disebut juga modal abstrak yaitu nilai-nilai modal yang 

diperoleh dan tertera di sebelah kredit neraca. Adapun nilai dari modal pasif 

dalam jangka waktu tertentu adalah relatif permanen. Apabila melihat kepada 

asalnya modal pasif dibedakan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal asing. 
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Modal sendiri atau sering pula disebut modal badan usaha merupakan 

modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari 

peserta atau pemilik (modal saham, modal pemilik). Modal inilah yang menjadi 

tanggungan terhadap keseluruhan resiko perusahaan dan secara yuridis modal 

inilah yang merupakam jaminan bagi kreditur. Sedangkan yang dimaksud dengan 

modal asing atau yang sering juga disebut modal kreditur adalah modal yang 

berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut lama penggunaannya modal pasif dibedakan menjadi modal jangka 

pendek dan modal jangka panjang, 

Dengan adanya gambaran struktur modal tersebut maka akan jelas yang 

mana modal usaha, yang mana modal kreditur atau modal asing dan yang mana 

modal (sendiri), mudah bagi kita untuk melihat perimbangannya, dan dari 

perimbangan itu kita dapat mengukur kemampuan keuangan suatu koperasi.  

 

2.2.2 Sumber Modal 

 Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan. Walaupun 

perusahaan sudah mengalami kemajuan, maupun kebutuhan terhadap modal tidak 

dapat dilepaskan. Besar kecilnya penggunaan modal tergantung dari besar 

kecilnya kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan. Jika perusahaan 

merasa modal yang ada pada perusahaan sudah tidak mencukupi lagi maka 

perusahaan dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan meminjam dari pihak 

luar atau dengan menjual securities. 

 Sumber-sumber modal menurut Bambang Riyanto, (2001 : 209) dapat 

ditinjau dari dua aspek, yaitu : 

1). Ditinjau dari asalnya.  

     Sumber modal dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu : 

a. Sumber Intern (Internal Sources) 

Modal atau dana yang dibentuk atau yang dihasilkan sendiri di dalam 

perusahaaan berupa laba yang ditahan (retained earning) dan akumulasi 

penyusutan (accumulated depretiations). 
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b. Sumber Ekstern (Eksternal Sources) 

Sumber modal yang berasal dari luar perusahaan yang dapat berasal dari 

parakreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam 

perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur adalah merupakan 

utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai modal 

asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di 

dalam perusahaan adalah dana yang akan tertap ditanamkan dalam 

perusahan yang bersangkutan dan dimulai sebagai modal sendiri. 

2). Ditinjau dari cara terjadinya.  

     Sumber modal ditinjau dari cara terjadinya, yaitu : 

a. Tabungan dari subjek ekonomi 

Tabungan yaitu pendapatan yang tidak dapat dikonsumsi. Tabungan dapat 

digunakan untuk keperluan konsumsi dan dapat digunakan investasi. 

Tabungan yang digunakan untuk keperluan konsumsi, tidak dapat 

memperbesar modal, sedangkan tabungan yang digunakan untuk investasi 

memperbesar dana modal. 

b. Penciptaan/kreasi uang/kredit oleh Bank. 

Sebagi sumber kedua yaitu penciptaan uang/kredit oleh bank yang dapat 

menciptakan uang, tidak hanya Bank sirkulasi tetapi juga Bank dagang 

dengan menciptakan uang giral. 

c. Intensifikasi penggunaan uang. 

Cara ini dilakukan Bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang 

dipercayakan/disimpan oleh masyarakat di Bank.  

Dari keterangan-keterangan  di atas maka terdapat kesimpulan bahwa 

sumber modal yang ditanam pada perusahaan bisa berasal dari dalam perusahaan 

itu sendiri baik berupa tabungan laba ditahan, intensifikasi penggunaan uang, 

maupun dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu dana yang berasal dari para 

kreditur.   
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2.3 Struktur Modal  

2.3.1 Pengertian Struktur Modal  

Dalam praktek khususnya di Indonesia, pengertian secara umum konsep 

struktur modal adalah konsep yang membicarakan komposisi bagaimana suatu 

perusahaan dipermodali baik dengan sumber yang permanen maupun dengan 

lancar. 

Jika suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modalnya lebih 

mengutamakan pemenuhan sumber modal dari dalam perusahaan akan sangat 

mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Tetapi jika kebutuhan modalnya 

semakin banyak karena pertumbuhan perusahaan sedangkan modal sendiri 

terbatas, maka perusahaan menggunakan modal asing yang berasal dari  luar 

perusahaan. Ini suatu hal yang umum apabila perusahaan menggunakan modal 

asing disamping modal sendiri. Namun hal itu akan menyebabkan ketergantungan 

perusahaan pada pihak luar semakin besar dan resiko finansialnya semakin besar 

pula. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka struktur finansial menggambarkan 

bagaimana perusahaan menggunakan sumber modal dalam memenuhi kebutuhan 

dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusaahaannya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 22)  pengertian struktur modal yaitu : 

 “Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri”. 

Menurut Weston dan Copeland (1992:565) : 

“Capital structure or the capitalizaation of the firm is the permanent 
financing refresented by long term debt preffered stock, and share 
holder’s equity. Thus, a firm’s capital structure is only part of its 
financial structure”   
 

Yang artinya adalah : 

“Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiyan 
permanen terdiri dari hutang jangka panjang, saham prefered dan 
modal pemegang saham. Jadi struktur mmmodal suatu perusahaan 
hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya”.  
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Dari pengertian tersebut, berarti struktur modal berkaitan dengan masalah 

dari mana sumber dananya untuk aktiva yang dibelanjai itu. Dengan demikian 

struktur modal berkenaan dengan sifat atau jenis dari sumber yang  digunakan 

untuk membelanjai perusahaan tersebut.  

Struktur modal merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena baik 

buruknya struktur modal itu akan berkaitan langsung terhadap posisi keuangan 

perusahaan. Apabila suatu perusahaan mempunyai utang yang sangat besar, tetapi 

tidak disertai dengan pendapatan yang lebih besar daripada beban bunga, maka 

utang atau modal asing tersebut merupakan beban berat bagi perusahaan. 

Struktur modal dapat ditentukan dengan menggunakan formula : 

                          D                    
V =  
             K 
 
Dimana : 

 V  = Struktur modal 

 D  = Utang jangka panjang 

 K =  modal 

 

Menurut Bambang Riyanto (2001:296) struktur modal suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana faktor-fakor yang utama : 

1. Tingkat Bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal, sangat 

dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Tingkat bunga 

akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik. 

2. Stabilitas dari “earning”. 

Stabilitas dan besarnya “earning”  yang diperoleh suatu perusahaan  akan 

menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan untuk menarik modal 

dengan beban tetap atau tidak. Suatu perusahaan yang mempunyai “earning”  

yang stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansilnya sebagai akibat 

dari penggunaan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai 

“earning”  yang tidak stabil dan “unpredictable” akan menanggung risiko 
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tidak dapat membayar beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran-

angsuran utang atau keadaan yang buruk. 

3. Susunan dari Aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari modalnya 

tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, 

sedangkan modal asing sifatnya adalah pelengkap. Hal ini dapat di hubungkan 

dengan adanya aturan struktur finansil konservatif yang horizontal yang 

menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat 

menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan 

perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya sendiri dari aktiva lancar  akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan utang jangka pendek. 

4. Kadar Risiko dari Aktiva 

Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah tidak 

sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam 

perusahaan, makin besar derajat risikonya. Makin lama modal harus di 

tingkatkan, makin tinggi derajat risikonya, makin mendesak keperluan akan 

pembelanjaan seluruhnya atau sebagian besar dengan  modal sendiri.    

5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan 

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sekiranya dapat dipenuhi hanya dari 

satu sumber saja, maka tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya apabila 

jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, sehingga tidak dapat dipenuhi 

dari satu sumber saja, maka perlu dicari sumber lain. 

6. Keadaan Pasar Modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan karena adanya 

gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang meninggi (up-

swing) para investor lebih tertarik untuk menambah modalnya dalam saham.  

Berhubungan dengan itu, maka perusahaan dalam rangka usaha untuk 

mengeluarkan atau menjualkan securities harus menyesuaikan dengan 

keadaan pasar modal tersebut. 
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7. Sifat Manajemen 

Sifat manajemen akan berpengaruh langsung dalam pengambilan keputusan 

mengenai cara pemenuhan dana. Seorang manajer yang mempunyai 

keberanian menanggung risiko (Risk Seeker), akan lebih berani untuk 

membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal dari utang 

(debt financing). Sebaliknya seorang manajer yang takut menanggung risiko 

(risk averier) akan lebih suka membelanjai keperluan bahan penjualannya 

dengan dana yang berasal dari sumber intern atau dengan modal saham (equity 

financing) yang mempunyai beban financing yang tetap. 

8. Besarnya Suatu Perusahaan 

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih 

berani melakukan perluasan modal saham dengan mengeluarkan saham baru 

dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualannya, 

karena hal ini akan memberikan pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan 

hilangnya atau tergesernya kontras dari pihak dominan terhadap perusahaan 

yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

 Jika dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

suatu perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan tersebut 

menentukan jenis modal yang akan di tarik dengan melihat status kepemilikan 

penggunaan modal, serta keberanian perusahaan untuk melakukan tindakan dalam 

menentukan struktur modal yang akan digunakan dalam perusahaannya.   

 

2.3.2 Pendekatan Teori Struktur Modal 

Menurut Hartono dan D. Agus Harjito (2002:241) menyebutkan bahwa 

teori-teori struktur modal dibawah ini melandaskan beberapa asumsi sebagai 

berikut : 

1. Tidak ada pajak penghasilan 

2. Tidak ada pertumbuhan laba 

3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham deviden 

4. Perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli 

kembali saham biasa dan menarik obligasi. 

Semua investasi memiliki harapan yang sama atas laba usaha. 
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2.3.2.1 Tidak Ada Pajak Penghasilan  

Menurut pendekatan laba bersih, biaya modal pinjaman dan biaya modal 

sendiri tidak dipengaruhi oleh struktur modal tetapi biaya modal keseluruhan 

dapat diturunkan dengan jalan menigkatkan leverage sebagai nilai perusahaan 

dapat ditingkatkan  

 

2.3.2.2 Net Operating Income Approach 

Menurut pendekatan net operating income approach, jika struktur modal 

berubah, biaya modal pinjaman tetap, biaya modal keseluruhan juga tetap, akan 

tetapi biaya modal sendiri akan naik. Kenaikan modal pinjaman yang biayanya 

murah diimbangi dengan kenaikan biaya modal sendiri, sehingga biaya modal 

sendiri tidak berubah pada semua tingkat leverage.  

 

2.3.2.3 Traditional Approach 

Dalam pendekatan tradisional ini, berpendapat bahwa biaya modal sendiri 

akan naik pada kenaikan leverage, disamping itu biaya pinjaman juga dapat 

terjadi menaikan bila melebihi tingkat tertentu. Oleh karena itu akan terdapat 

suatu titik dimana biaya modal keseluruhan terendah dan itu akan merupakan 

struktur modal yang optimal. 

 

2.3.2.4 Modigliani Miller Approach 

Menurut pendekatan modaigliani miller approach ini, perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modal dan nilai perusahaan diperoleh dengan cara 

mendiskontokan hasil pengembalian yang diharapkan pada tingkat risiko yang 

wajar dari jenis atau golongan perusahaan. Pendapat modigliani miller didasarkan 

pada ide bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan membagi struktur 

modalnya diantara utang, saham preferen, saham biasa, kebesaran nilai investasi 

total perusahaan tergantung pada profitabilitas dan risiko yang mendasarinya, nilai 

perusahaan tidak berubah dengan perubahan di dalam struktur modal perusahaan. 

Dua perusahaan yang sama dengan segala hal, kecuali struktur modalnya berbeda, 

harus mempunyai nilai total yang sama. Apabila nilai totalnya berbeda, maka 

proses arbitrage akan menyamakan total tersebut. 
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2.4 Jenis-Jenis Modal 

Ketergantungan perusahaan terhadap modal sangat tinggi tanpa memiliki 

batas waktu tertentu, karena keberadaan modal merupakan bagian yang utama 

bagi kelangsungan perusahaan maka kebutuhan modal harus dipenuhi walau 

bagaimanapun kondisi perusahaan saat itu. 

 

2.4.1 Modal Pinjaman 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 227) dalam bukunya Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan menyatakan bahwa : 

“Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 
yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi 
perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang 
yang pada saatnya harus dibayar kembali”. 
 
Juga menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (1996 : 23) dalam bukunya 

Dasar-dasar Pembelanjaan mengemukakan pengertian  modal pinjaman sebagai 

berikut : 

“Modal yang berasal dari bukan pemilik badan usaha yang 
bersangkutan, sumber ini merupakan ekstern dan dalam tujuannya 
dilihat dari sumber modal diantaranya sumber-sumber modal 
pinjaman”. 
 
Modal pinjaman atau modal yang berasal dari luar yang sifatnya sementara 

bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahan yang bersangkutan tersebut 

merupakan “utang”, yang pada saatnya harus dibayar kembali. 

 Modal pinjaman menurut jangka waktunya dapat dibedakan menjadi dua 

golongan yaitu : 

a. Utang Jangka Pendek (Short-Term Debt) 

Modal pinjaman (utang/kredit) jangka pendek adalah modal pinjaman 

yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Adapun jenis-jenis utang jangka 

pendek menurut Bambang Riyanto (2001 : 228) yang terutama : 

1). Kredit rekening koran 

 Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada 

perusahaan dengan batas plafond tertentu, dimana perusahaan mengambilnya 

tidak sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya 

dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang diambil saja, meskipun 
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sebenarnya perusahaan meminjamkannya lebih dari jumlah tersebut. Perusahaan 

hanya mengambil kredit rekening koran dalam hal-hal yang perlu saja. Misalnya 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan modal perusahaan, apabila uang 

tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka disetor kembali kepada Bank untuk 

kemudian diambil lagi kalau membutuhkan lagi dikemudian hari. 

2). Kredit dari penjual (Leverancier crediet) 

 Kredit penjual merupakan kredit perniagaan (trade crediet) dan kredit ini 

terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan 

dilakukan dengan kredit berarti penjual baru menerima pembayaran harga dari 

barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. 

Selama ini pemilik atau langganan dapat dikatakan menerima kredit penjual dari 

penjual atau produsen. Selama waktu itupun berarti penjual atau produsen 

memberikan kredit penjual kepada pembeli atau langganan. 

 Pada umumnya perusahaan yang membeli kredit penjual adalah 

perusahaan perdagangan. 

3). Kredit dari pembeli (Afnemers Crediet) 

 Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

pembeli kepada pemasok (suplier) dari bahan mentahnya atau dari bahan-bahan 

lainnya. Disini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan 

setelah beberapa waktu baru pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama 

waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan “kredit pembeli” kepada 

penjual/pemasok bahan mentah atau barang-barang dagangan. Pada umumnya 

kredit pembeli ini diberikan kepada perusahan-perusahaan agraria yang 

menghasilkan bahan dasar, dan kredit ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan 

industri yang mengerjakan hasil agraria tersebut sebagai bahan dasarnya. 

 Pembelian kredit ini pada umumnya didasarkan atas pertimbangan untuk 

mendapatkan kepastian mendapatkan bahan mentah atau bahan dasar pada waktu 

dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. 
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4). Kredit Wesel 

 Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan “surat 

pengakuan utang” yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah utang 

tetentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu (surat promes/notes 

payabeles) dan setelah ditanda tangani surat tersebut dapat dijual atau dibayarkan 

pada Bank. 

b. Utang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) 

Sebagaimana uraian di atas, modal pinjaman atau utang jangka menengah 

merupakan utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun 

dan kurang dari sepuluh tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit 

ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit 

jangka pendek disatu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka 

panjang dilain pihak. Untuk kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya 

juga tidak ekonomis untuk dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal. 

Lagipula urusan pembelanjaannya adalah lebih mudah dengan mengadakan 

kontrak langsung dengan pihak peminjam atau kreditur, dan cara ini adalah ciri 

khas pembelanjaan dengan menggunakan “Intermediate-Term Debt”.  

 

2.4.2. Modal Sendiri 

 Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu 

lamanya. Modal sendiri selain berasal dari dalam perusahaan (sumber intern), 

yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam perusahaan. Juga dapat 

berasal dari luar perusahaan (sumber ekstern), yaitu modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 21) : 

“Modal sendiri atau sering disebut modal badan usaha adalah modal 
yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau 
berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, 
modal peserta dan lain-lain)”. 
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Kemudian menurut Sutrisno (2001 : 9) : 

“Modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal 

dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi 

perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan)”. 

Sedangkan menurut Kartono dan D. Agus Harjito (2001 : 201) : 

“Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pihak perusahaan 

baik dari pemilik perusahaan (pemegang saham) maupun laba yang 

tidak dibagi (laba ditahan)”. 

Selanjutnya menurut William, Haka, Bettnes, Meins (2002 : 46) : 

“Owners equity is the excess of assets over liabilities. The amount of the 

owners’ invesment in the business, plus profits from succesfull 

operations that have been retained in the business”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal sendiri adalah modal 

yang berasal dari para pemilik perusahaan yang bersangkutan. 

 Modal yang berasal dari pemilik perusahaan terdiri dari berbagai macam 

yang disesuaikan menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang 

bersangkutan. Dalam perseroan terbatas (PT), modal yang berasal dari pemilik 

adalah saham, dalam firma adalah modal dari anggota firma, di dalam CV adalah 

modal yang berasal dari anggota bekerja dan anggota diam/komanditer, dalam 

perusahaan perseorangan adalah modal yang berasal dari pemiliknya dan pada 

koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang berasal dari para 

anggotanya dan simpanan sukarela.  

a). Simpanan Pokok 

Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 1, bahwa : 

“simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota yang bersangkutan 

masih menjadi anggota koperasi”. 

b). Simpanan Wajib 

 Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 2, bahwa : 

“Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih 

lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan-

keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi”. 
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c). Simpanan Sukarela 

 Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 3, bahwa : 

“Simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota”. 

 Di samping sumber modal sendiri yang pada umumnya masih sangat 

lemah, maka untuk itu dicari sumber-sumber permodalan dari luar yang tujuan 

akhirnya untuk memperkuat modal sendiri. Diharapkan nantinya usaha kegiatan 

koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa menggantungkan bantuan dari pihak luar. 

Sumber modal dari pihak luar tersebut dapat  berbentuk pinjaman/kredit, 

pinjaman itu akan berbentuk pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka 

panjang, pinjaman merupakan suatu jumlah uang yang pada saatnya harus 

dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu pinjaman bukanlah 

modal (sendiri) koperasi, melainkan modal asing atau modal kreditur,  disamping 

kemungkinan-kemungkinan dalam bentuk yang lain seperti hibah maupun 

bantuan cuma-cuma yang tidak mengikat. Bantuan-bantuan itu biasanya dimaksud 

untuk pengembangan ke arah tercapainya tujuan. Sekalipun modal bantuan itu 

tidak merupakan pinjaman, tetapi sebagai bantuan tak bersyarat, namun ada 

kesopanan yang mengharuskan pengusahaan agar modal bantuan atau Donated 

Capital itu bukan pinjaman tidak perlu dikembalikan dan dimaksudkan membantu 

koperasi supaya berkembang, bukan merupakan unsur pendapatan. 

 Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan hal-hal yang merupakan 

perbedaan antara modal pinjaman dengan modal sendiri adalah sebagai berikut : 

a).  Modal Pinjaman 

1. Waktu pemakaiannya terbatas yaitu bisa jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2. Merupakan beban tetap, misalnya dengan adanya bunga pinjaman yang 

harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik oleh 

perusahaan dalam keadaan untung atau rugi. 

3. Setiap pemilik modal pinjaman tidak berhak ikut serta di dalam 

pengurusan perusahaan. 

4. Penyicilan pinjaman pokok merupakan hal yang rutin bagi perusahaan. 

5. Risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan relatif lebih besar. 
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b). Modal Sendiri 

1. Waktu dari pemakaian modal itu tidak terbatas. 

2. Tidak merupakan beban tetap, karena jika perusahaan itu rugi, maka tidak 

akan dikenakan beban. 

3. Setiap pemilik modal sendiri pada umumnya dapat turut serta di dalam 

pengurusan perusahaan. 

4. Masalah pengembalian atau pencicilan bukan merupakan masalah yang 

rutin bagi perusahaan. 

5. Risiko yang ditanggung perusahaan relatif kecil. 

 

2.5 Rentabilitas 

Sebenarnya besar kecilnya laba yang diperoleh suatu perusahaan bukanlah 

merupakan indikator keberhasilan dari manajemen dalam mengelola suatu 

perusahaan, karena itu laba yang besar bukan merupakan suatu ukuran bahwa 

perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisien atau tidaknya suatu perusahaan 

baru akan diketahui setelah tingkat rentabilitasnya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 35) mengenai rentabilitas adalah sebagai 

berikut : 

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara 
laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 
Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 
untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan sejumlah 
modal”. 
 

Kemudian menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo. W (1993 : 255) dalam 

bukunya Pengantar Bisnis Modern mengemukakan : 

“Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

sejumlah dana yang dipakai untuk menghasilkan laba tersebut”. 

Sedangkan menurut Martono dan D. Agus Harjito (2002 : 103) : 

 “Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut”. 
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Selanjutnya menurut sutrisno (2001 : 18) : 

“Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Semua 
modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan 
modal asing oleh karena itu mengukur besarnya rentabilitas adalah  
Rentabilitas =        Laba        x 100%”. 
   Total Modal 
 

 Jumlah yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend 

keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang perlu mendapat 

perhatian penganalis di dalam menilai profitabilitas atau rentabilitas suatu 

perusahaan.  

 Rentabilitas juga sering diartikan sebagai profitabilitas ratio seperti yang 

dijabarkan dalm buku “Pegangan Kewirausahaan” UPT Penerbit IKOPIN (1994 : 

239) adalah sebagi berikut :  

“ Profitabilitas adalah laba bersih yang diperoleh dari tujuan dan 
kebijaksanaan perusahaan. Rasio profitabilitas menghitung keaktifan 
perusahaan secara keseluruhan seperti yang ditunjukan oleh 
keuntungan penjualan dan investasi”.  
 
Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa 

rentabilitas merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi 

atau modal yang ditanam dalam suatu usaha. 

Dengan memperhatikan kutipan-kutipan sebagaimana tercantum di atas, 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rentabilitas  mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Adanya laba yang diperoleh perusahaan yang bersangkutan. 

b. Tersedianya modal yang digunakan dalam proses produksi. 

c. Dinyatakan dalam prosentase. 

d. Dalam periode waktu tertentu. 

Mengenai metode atau cara yang digunakan untuk menilai rentabilitas dari 

suatu perusahaan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung 

pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu sama lain. 

Apakah yang diperbandingkan tersebut laba netto setelah dikurangi pajak dengan 

aktiva operasinya atau laba netto setelah dikurangi pajak dengan jumlah modal 

sendiri. 
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Dengan terdapatnya macam-macam cara di dalam usaha penilaian 

rentabilitas suatu perusahaan, maka jelas antara suatu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya tidak mempunyai kesamaan  di dalam perhitungan 

rentabilitasnya. Namun demikian ada suatu hal pokok yang harus ditetapkan yaitu 

rentabilitas mana yang akan digunakan sebagai alat untuk mengukur efesiensi 

penggunaan modal di dalam perusahaan itu. 

Ada dua cara penilaian rentabilitas yaitu apa yang disebut rentabilitas 

ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. 

 

2.5.1 Rentabilitas Ekonomi 

 Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan laba usaha dengan modal 

sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam persentase (%). 

 Laba yang diperhitungkan untuk meghitung rentabilitas ekonomi hanyalah 

laba dari hasil operasi perusahaan yaitu yang disebut laba usaha. 

                   Laba Bersih 
Rentabilitas Ekonomi  =                                                        x 100% 

               Modal Sendiri + Modal Asing 
 

2.5.2 Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering disebut rentabilitas usaha adalah 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu 

pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak. 

Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi pajak dengan bunga modal asing dan pajak 

perseroan atau Income Tax. (EAT = Earning After Tax). 

         Laba Bersih 
Rentabilitas Modal Sendiri  =                                   x 100% 

       Modal Sendiri 
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2.6 Rasio Rentabilitas Dalam Koperasi 

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita dalam bukunya “Modal 

Koperasi” (2001 : 32) memberikan pengertian tentang rasio rentabilitas sebagi 

berikut : 

“Pengukuran dengan perhitungan rasio rentabilitas ialah untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan/badan  usaha/koperasi dalam 
menciptakan laba/sisa hasil usaha dibandingkan dengan modal yang 
digunakan”. 
 

 Sedangkan cara perhitungan ada dua macam tujuan pencapain rasio, yaitu 

rentabilitas usaha dengan suku bunga kredit yang berlaku pada Bank Umum 

sebagai faktor pengujinya dan rentabilitas modal sendiri atau pemilik dengan suku 

bunga deposito yang berlaku pada Bank Umum sebagai faktor pengujinya. 

 

2.6.1 Rentabilitas usaha 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rentabilitas usaha diuji 

dengan suku bunga kredit yang berlaku pada Bank Umum. Pernyataan tersebut 

memberikan peringatan agar koperasi atau Badan Usaha apapun tidak mengalami 

kerugian dalam usahanya. Artinya ada semacam anjuran bahwa rentabilitas usaha 

itu sedapat-dapatnya harus dicapai lebih tinggi dari suku bunga kredit yang 

berlaku pada Bank Umum. 

 Perhitungan rentabilitas usaha, dilakukan dengan jalan menetapkan laba 

Netto/Sisa Hasil Usaha ditambah dengan jumlah bunga yang  dibayar dikurangi 

dengan hasil penyertaan (bukan usaha pokok) sebgai pembilangnya. Sedangkan 

pembagiannya terdiri daripada rata-rata modal yang dipergunakan dikurangi 

dengan penyertaan pada bukan usaha pokok. 

   Laba Netto + Bunga Dibayar – Laba Investasi   
 Rentabilitas usaha =                                                                                    x100%                        

    Rata-rata Modal yang Digunakan – investasi 
 

 Jika rasio yang dihasilkan ternyata lebih besar dari suku bunga Bank yang 

berlaku selama periode yang dianalisis, berarti bahwa usaha dari badan 

Usaha/koperasi itu mengalami sukses atau baik, karena tidak terancam kerugian 

Tetapi sebaliknya, jika ternyata rasio yang dihasilkan adalah lebih kecil dari suku 

bunga Bank yang berlaku dalam periode yang dianalisis itu, berarti Badan 
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Usaha/koperasi tersebut telah mengalami kegagalan atau kemunduran dalam 

usahanya karena laba yang dicapai dalam usaha itu telah dibebani oleh bunga 

kredit. 

 

2.6.2 Rentabilitas modal Sendiri/Pemilik 

 Modal pemilik itu terwujud dari hasil pemupukan modal, apakah itu 

dihimpun dari para anggota berupa simpanan pokok, cadangan sebagai hasil 

penyisihan dan sisa hasil usaha periode usaha yang lalu, Donated Capital, serta 

sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Bila pemupukan modal pemilik dilakukan 

dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan lambat laun, semua pihak tidak 

mengharapkan modal itu habis. Akan tetapi bila suku  bunga deposito dijadikan 

patokan harus dicapai dalam penciptaan laba dengan menggunakan modal pemilik 

itu, adalah wajar dan tidak membawa modal pemilik itu menjadi turun 

kekuatannya. 

                                                        Laba netto atau Sisa Hasil Usaha 
Rentabilitas Modal Sendiri  =                                                                    x100% 
                                                               Rata-rata Modal Pemilik 

 
 Apabila rasio yang dihasilkan dari analisis tersebut menunjukan prosentase 

yang lebih besar dari tingkat suku bunga deposito yang berlaku pada Bank 

Umum, berarti bahwa usaha dari Badan Usaha/koperasi tersebut selama periode 

itu, telah berhasil dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, angka rasio rentabilitas 

yang dihasilkan dalam analisis itu ternyata lebih kecil dari tingkat suku bunga 

deposito yang berlaku pada Bank umum, menunjukan bahwa usaha Badan 

Usaha/koperasi selama periode itu telah mengalami kemunduran, sehingga sukar 

untuk diharapkan akan dapat mempertahankan kekuatan nilai modal pemiliknya. 

 

2.7 Analisis Rasio  

Anailisis laporan keuangan, khususnya mencurahkan perhatian kepada 

perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, 

sekarang dan memproyeksikan hasil yang akan datang. Analisis rasio merupakan 

bentuk atau cara yang umum digunakan dan analisis lapangan, keuangan. Rasio 

merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk 

menjelaskan hubungan antara faktor yang lain dari suatu laporan keuangan 
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umumnya atau rasio tadi dibandingkan dengan rasio standar (umum) untuk 

mengetahui kondisi keuangan di dalam menghadapi persaingannya.  

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 327) rasio dapat dihitung berdasarkan 

finansial yang telah tersedia yang terdiri dari : 

1. Balance Sheet atau neraca yang menunjukan posisi finansial perusahaan 

seperti nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tetentu. 

2. Income Statement atau rugi/laba yang merupakan laporan operasi yang 

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode-periode tertentu. 

Tujuan dari analisis rasio adalah membantu manajer finansial untuk 

memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang 

tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari finansial statement. 

 

2.7.1 Macam-macam rasio 

 Terdapat bermacam-macam jenis rasio yang dapat digunakan, tergantung 

kebutuhan dari penganalisis. Pembahasan pada skripsi ini akan dibatasi pada 

rasio-rasio yang telah secara umum digunakan oleh masyarakat bisnis yang 

bersumber dari Dun dan Brad Street Inc. Yang tertuang dalam buku manajemen 

keuangan karangan Weston dan Copeland, (1992 : 226) yaitu : 

A. Rasio Likuiditas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka pendeknya yang berupa utang-utang jangka pendek (short Term 

Debt) 

1. Current Ratio 

Current Ratio merupakan rasio yang paling sering digunakan untuk 

menganalisis likuiditas perusahaan. Current ratio dapat dihitung dengan membagi 

aktiva lancar (Current Asset) dengan kewajiban lancar (Current Liabilities). 

Biasanya aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang dan persediaan, 

sedangkan kewajiban lancar meliputi utang dagang, utang Bank jangka pendek, 

utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pajak yang harus 

dibayar dan biaya-biaya lain yang masih harus dibayar. 

                            Total Aktiva Lancar 
Current Ratio = 
                            Total Utang Lancar 
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Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, oleh karena rasio 

itu menunjukan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh 

aktiva yang diperkirakan menjadi uang dalam periode yang sama dengan jatuh 

tempo utang. 

Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

2. Quick Ratio (Acid-Test Ratio) 

Elemen-elemen aktiva lancar selain persediaan, dianggap paling likuid 

untuk menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Quick ratio/acid-test 

ratio adalah suatu alat pengukur dari ketergantungan perusahaan pada likuiditas 

persediaan barang-barangnya. 

                          Total Aktiva Lancar - Persediaan 
Quick Ratio = 
                                    Total Utang Lancar 

Jika acid test ratio satu banding satu (1:1) maka perusahaan yang 

bersangkutan mampu untuk membayar utang jangka pendek tanpa menjual 

persediaan. Acid test ratio terbesar 100% dari suatu perusahaan sudah cukup 

memuaskan.  

B. Rasio Leverage 

Rasio ini menyangkut jaminan yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan. Dengan kata lain rasio ini menunjukan seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh pihak luar atau kreditur. Rasio solvabilitas dapat digolongkan 

menjadi :  

- Total Liabilities to Tangible asset Worth 

Jumlah utang yang terdiri dari utang lancar atau  utang jangka pendek dan 

utang jangka panjang yang harus dibayar pada saat tertentu waktu yang akan 

datang. 

                                                       Total Utang 
Total Liabilities to Tangible asset Worth = 
                                                                       Modal Sendiri 

Rasio dari sejumlah utang dibandingkan dengan kekayaan bersih yang 

dapat diraba, yang melebihi 100% dianggap tidak baik. 
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C. Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana 

yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modalnya. Rasio ini menunjukan 

sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh 

penjualan. Rasio ini dapat digolongkan menjadi : 

1. Total Asset Turn Over 

Perputaran total aset perusahaan dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan dari dana yang tertanam keseluruhan aktiva berputar dalam peride 

tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. 

Total asset turn over dapat dihitung dengan rumus : 

                        Penjualan Netto 
Total Asset Turn Over = 
                                            Total Aktiva 

2. Inventory Turn Over  

Rasio ini mengukur perputaran fisik dan inventory berputar dalam periode 

tertentu. 

                     Harga Pokok Produksi 
Inventory Turn Over = 
                                                  Inventory 

D. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukan hasil dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Rasio ini memberikan jawaban 

tentang efektivitas manajemen perusahaan. 

1. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur keuntungan netto per rupiah penjualan 

                                   Earning After Tax 
Net Profit Margin = 
                                         Net Sales 

2. Earning Power Of Total Investment 

                                                              Earning Before Interest Tax 
Earning Power Of Total Investment = 
                                                                          Total Aktiva 
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2.8 Analisis Hubungan Struktur Modal Terhadap Rentabili tas Modal 

Sendiri Pada Koperasi. 

Ada tiga cara dalam menentukan hubungan struktur modal terhadap 

rentabilitas modal sendiri, yaitu : 

1. Membandingkan besarnya rate of return atas modal pinjaman dengan 

besarnya tingkat bunga. 

Ditinjau dari kepentingan modal sendiri atau pemilik perusahaan, penambahan 

modal asing hanya dibenarkan bila penambahan tersebut mempunyai efek 

finansial yang menguntungkan (favorable financial leverage) terhadap modal 

sendiri. penambahan modal asing hanya akan memberikan efek yang 

menguntungkan terhadap modal sendiri apabila rate of return dari tambahan 

modal (modal asing) tersebut lebih besar dari pada biaya modal atau bunga. 

Sebaliknya penambahan modal asing untuk efek yang merugikan (un 

favorable financial leverage) terhadap modal sendiri apabila rate of return 

daripada tambahan modal asing tersebut lebih kecil daripada bunganya. 

2. membandingkan antara besarnya rentabilitas modal sendiri unleverage dengan 

rentabilitas modal sendiri berleverage. 

Penggunaan faktor leverage keuangan akan membawakan efek yang 

menguntungkan bagi perusahaan bila rentabilitas dengan penggunaan modal 

pinjaman lebih besar daripada dengan modal sendiri dan sebaliknya bila 

rentabilitas dengan modal pinjaman lebih kecil daripada rentabilitas modal 

sendiri tanpa modal pinjaman maka penggunaan modal pinjaman membawa 

efek yang negatif bagi perusahaan. 

3. financial leverage index 

salah satu faktor untuk menilai pengaruh kebijakan trading on equity adalah 

apa yang disebut dengan financial leverage index. Financial leverage index 

yang lebih besar dari 1,0 berakibat positif bagi pemilik/pemegang saham, 

karena kebijakan trading on equity itu mengutungkan dilihat dari segi 

kepentingan pemilik/pemegang saham. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh struktur 

modal akan memberikan efek positif terhadap rentabilitas modal sendiri jika rate 

of return dari tambahan modal asing lebih besar dari bunga modal atau bunga 

serta rentabilitas penggunaan modal asing lebih besar daripada modal sendiri.   

Untuk memberikan gambaran misalnya terdapat dua perusahaan sejenis A 

dan B. Perusahaan A tidak memiliki leverage atau seratu persen modalnya terdiri 

atas modal sendiri, sedangkan perusahaan B memiliki utang dalam bentuk 

obligasi 7,5% sebesar Rp 300.000,-. Kedua perusahaan tersebut memiliki laba 

sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebesar Rp 100.000.- Tingkat risiko kedua 

perusahaan yang ditunjukan oleh standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak 

sama. Anggaplah bahwa sebelum kapitalisasi modal sendiri Keu = KeL = 10. 

Dengan kondisi semacam ini maka nilai kedua perusahaan tersebut adalah: 

TABEL 2.2 

ILUSTRASI KASUS  

 Perusahaan A Perusahaan B 

Laba operasi bersih  (NOI = EBIT) 

Bungan utang (7,5%) 

Laba sebelum pajak 

Pajak penghasilan (0%) 

Laba bersih setelah pajak 

Nilai perusahaan 

Rp 100.000 

0 

Rp 100.000 

22.500 

Rp 100.000 

0 

Rp 77.500 

0 

Rp 100.000 

Rp 1.000.000 

Rp 77.500 

  Rp 1. 075.000 

  

Nilai perusahaan A (Vu) : 

         EBIT-kdD                                     Rp 100.000 - 0 
Eu = -------------                           Eu = -------------------- 
               Keu                                                  0,10 
                                           Eu = Rp 1.000.000 

Vu = Du + Eu 

Vu = Rp 0 + Rp 1.000.000 

Vu = Rp 1.000.000 
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Nilai perusahaa B (VL) 

         EBIT-kdD                                     Rp 100.000 – 7,5%(Rp 300.000) 
Eu = -------------                           Eu = ----------------------------------------- 
               Keu                                                                  0,10 
                                           Eu = Rp 775.000 
 

Vu = DL + EL 

Vu = Rp 775.000 + Rp 300.000 

Vu = Rp 1.075.000 

Dari perhitungan di atas maka tampak bahwa sebelum arbitrase, nilai 

perusahaan yang memiliki leverage lebih tinggi dari pada nilai perusahaan yang 

tidak memiliki leverage, maka ketidakseimbangan atau disequilibrium tidak 

mungkin akan terjadi. 

 


