
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1  Pengertian Modal Kerja 

 Pengertian modal kerja atau working capital menurut (Djarwanto 2005:87) 

adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, kelebihan ini disebut 

modal kerja bersih (net working capital) definisi ini bersifat kualitatif karena 

menunjukan kemungkinan terjadinya aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang 

jangka pendek dan menunjukan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta 

menjamin kelangsungan usaha dimasa mendatang. Weston dan Brigham (1994) 

mengemukakan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktivitas jangka 

pendek, seperti kas, sekuritas yang mudah di pasarkan, piutang usaha dan persediaan. 

Sedangkan menurut munawir (2004) modal kerja adalah kelebihan nilai aktiva yang 

dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Menurut Sofyan Safari 

Harahap (2001:288), Modal kerja adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Modal 

kerja juga dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aktiva 

tidak lancar atau untuk membayar utang tidak lancar. 

 Kegiatan-kegiatan yang dibiayai modal kerja antara lain: pembayaran untuk 

pembelian bahan, upah dan gaji karyawan, dan macam-macam biaya lainnya. Pada 



 
 

 
 

intinya, setiap perusahaan dalam melakukan kegiatannya membutuhkan dana. Aspek 

permodalaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dalam 

bentuk modal sendiri ataupun yang berbentuk hutang, dimana dapat mencerminkan 

keadaan sesungguhnya tentang kondisi perusahaan. Setiap perusahaan selalu 

membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasionalnya sehari-hari, misalkan 

untuk pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan sebagainya, 

dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi 

masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

produksinya. Uang yang masuk yang berasal dari penjualan produk atau jasa tersebut 

akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai operasi selanjutnya. Dengan demikian 

maka dana tersebut akan terus menerus berputar setiap periodenya selama hidupnya 

perusahaan. 

 Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa modal kerja adalah 

investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek dalam bentuk kas, sekuritas, piutang 

dan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasi perusahaan. 

 Menurut Riyanto (2008:57) mengenai pengertian modal kerja dapat di 

kemukakan adanya beberapa konsep, yaitu: 

1. Konsep kuantitatif 



 
 

 
 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang di perlukan untuk 

mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat 

rutin, atau menunjukan 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 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 likuditas perusahaan. 

2. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah 

hutang lancar atau hutang yang harus segera di bayar. Dengan demikian maka 

sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial 

yang segera harus dilakukan, di mana 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 menganggu likuiditasnya yaitu 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 menunjukan 

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 dimaksudakan untuk 

menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan, tetapi tidak semua dana 

digunakan untuk menghasilakan pendapatan dari usaha pokok perusahaan, tetapi 

tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan periode ini (current 

income). Ada sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau 

menghasilkan pendapatan untuk periode berikutnya (future income). 

2.1.2  Jenis Modal Kerja 

Menurut WB. Taylor dalam (Esra dan Apriweni 2002), modal kerja 

digolongkan dalam beberapa jenis : 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada 

perusahaan untuk dapat menjalani fungsinya atau dengan kata lain modal 

kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal 

kerja ini terdiri dari: 

a. Modal kerja premier (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas 

usahanya. 



 
 

 
 

b. Modal kerja normal (Normal Working Capital) yaitu modal kerja yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari: 

a. Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. 

b. Modal keja siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui 

sebelumnya. 

2.1.3 Teori Modal Kerja 

Adanya strategi dalam memperoleh profitabilitas yang tinggi melalui proporsi 

hutang jangka pendek yang lebih besar daripada total kewajiban. Dan aktiva lancar 

dipertahankan pada proporsi yang rendah. Sehingga strategi ini mampu menghasilkan 

modal kerja yang rendah (Van Horne dan Wachowicz:2005). Apabila modal kerja 

rendah, maka likuiditas perusahan juga rendah, akan tetapi semakin meningkat 

profitabilitasnya dikarenakan likuiditas perusahaan berbanding terbalik terhadap 

profitabilitas perusahaan (Van Horne dan Wachowicz:2005). 



 
 

 
 

2.1.4 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Sumber dan penggunaan modal kerja dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

modal kerja tersebut digunakan dan dibelanjakan oleh perusahaan. 

Menurut Sofyan Syafari Harahap (2001:288) menyatakan bahawa 

“kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual atau karena 

kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal sedangkan penurunan dalam modal 

kerja timbul akibat tidak lancar naik atau dibeli atas utang jangka panjang dan modal 

naik”. 

Sumber-sumber modal kerja menurut Munawir (2002:120) adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil operasi perusahaan yaitu jumlah laba bersih yang Nampak dalam 

laporan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini 

menunjukan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. Dengan adanya keuntungan atau laba dari perusahaan, maka 

laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. 

2. Keuntungan dari surat-surat berharga. Dengan adanya penjualan surat 

berharga ini menyebabkan terjadinya perubahaan dalam unsur modal kerja 

yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Keuntungan 

yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan sumber untuk 

bertambahnya modal kerja. 



 
 

 
 

3. Penjualan aktiva tidak lancar, modal kerja dapat bertambah dari hasil 

penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar 

lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva 

ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal 

kerja sebesar hasil penjualan tersebut 

4. Penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja 

yang dibutuhkan perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru 

atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah 

modalnya, disamping itu perusahaan untuk menambah modalnya dapat 

pula mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya 

guna memenuhi kebutuhan modal kerja. 

Sumber-sumber modal kerja menurut Bambang Rianto (291:353) adalah sebagai 

berikut: 

1. Berkurangnya aktiva tetap 

2. Bertambahnya utang jangka panjang 

3. Bertambahnya modal 

4. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. 

Sumber-sumber modal kerja yang normal adalah sebagai berikut: 

1. Operasi rutin perusahaan 



 
 

 
 

2. Laba yang diperoleh dari penjualan surat-surat berharga dan 

penanaman sementara lainnya. 

3. Penjualan aktiva tetap, penanaman jangka panjang/aktiva tak 

lancar dan lain-lain 

4. Pengembalian pajak dan keuntungan luar biasa lain 

5. Penerimaan yang diperoleh dari penjualan obligasi dan saham dan 

penyetoran dana oleh para pemilik perusahaan. 

6. Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari bank, dan pihak 

lain 

7. Pinjaman yang dijamin dengan hipotek : atas aktiva tetap atau 

aktiva lancar. 

8. Penjualan piutang dengan cara penjualan biasa atau dengan 

“Factoring” (penjualan dengan cara penjualan faktur, pembelian 

kredit, diserahkan pada bagian keuangan) 

2.1.5 Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) 

 Antara Penjualan dengan modal kerja terdapat hubungan yang erat, apabila 

volume penjualan naik, investasi dalam persediaan dan piutang juga meningkat, ini 

berarti juga meningkatkan modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi 

atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan 

usaha. 

 Jumingan (2006:132) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 



 
 

 
 

 “Untuk menguji efesiensi penggunaan modal kerja, penganalisis dapat 

menggunakan perputaran modal kerja (Working Capital Turnover), yakni rasio antara 

penjualan dengan modal kerja. Perputaran modal kerja ini menunjukan jumlah rupiah 

penjualan neto yang diperoleh bagi setiap rupian modal kerja” 

 Sedangkan Ardiyos (2003:995) mengemukakan pengertian perputaran modal 

kerja (working capital turnover) sebagai berikut: 

 “penjualan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Perbandingan ini menunjukan 

efektivitas badan usaha dalam menggunakan modal kerja untuk memperoleh 

penerimaan”. 

 Jadi dapat dijelaskan bahwa perputaran modal kerja menunjukan hubungan 

antara penjualan dengan modal kerja yang digunakan untuk menilai keefektifan 

modal kerja suatu perusahaan dalam menghasilkan penerimaan atau penjualan. 

 Menurut Riyanto (2001:164) tingkat perputaran modal kerja bruto atau aktiva 

lancar dapat diukur dengan menggunakan rasio tingkat perputaran modal kerja yang 

dirumuskan seagai berikut : 

Perputaran Modal Kerja =   
          

                
 

 



 
 

 
 

Rasio ini menunjukan berapa kali modal kerja berputar dalam satu periode 

(biasanya satu tahun). Lama waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh modal kerja untuk 

setiap kali berputar disebut periode perputaran modal kerja. Dari hubungan antara 

penjual dengan modal kerja tersebut dapat diketahui juga apakah perusahaan bekerja 

dengan modal kerja yang tinggi atau modal kerja yang rendah, perputaran modal 

kerja yang tinggi diakibatkan rendahnya modal kerja yang ditanam dalam persediaan 

dan piutang atau dapat juga menggambarkan titik tersedianya modal kerja yang cukup 

dan adanya perputaran persediaan dan perputaran piutang yang tinggi. Jika perputaran 

persediaan dan perputaran piutang tinggi, berarti perusahaan tidak membutuhkan 

saldo persediaan dan saldo piutang yang besar, dengan demikian maka jumlah modal 

kerja pun tidak terlalu besar. Tidak cukupnya modal kerja mungkin disebabkan 

banyaknya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo sebelum persediaan dan 

piutang dapat diubah menjadi kas. Perputaran modal kerja yang rendah dapat 

disebabkan karena besarnya modal kerja neto, rendahnya tingkat perputaran 

persediaan dan piutang atau tingginya saldo kas dan investasi modal kerja dalam 

bentuk surat-surat berharga. 

2.1.6 Likuiditas 

Menurut Sutrisno (2009:14) Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas 

berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada 

perusahaan, artinya semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditor jangka 



 
 

 
 

pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau 

aktiva yang mudah dijadikan uang tunai. Seperti kas, surat berharga, piutang dan 

persediaan. 

Posisi keuangan perusahaan dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat 

likuiditasnya pada perusahaan tersebut. 

“Likuiditas perusahaan menggambarkaan kemampun perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek”. (Prastowo dan Julianty, 2002:83) 

Menurut Lukman Syamsudin (2001:41) 

“Likuiditas merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiaban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan 

keadaan keseluruhan keuangan perusahaan tetapi juga berkaitan dengan kemampuan 

untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas” 

Menurut Bambang Riyanto (2001:31) mengemukakan pendapat tentang 

likuiditas yaitu: 

 

Likuiditas adalah menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kewajiban keuangan 

perusahaan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua: 

a. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luaar perusahaan 

(kreditor) 

b. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi (intern 

perusahaan). 

 



 
 

 
 

Menurut Munawir (2004:71), menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan 

mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu: 

1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat waktu, yaitu pada waktu 

ditagih (kewajiban keuangan terhadap pihak eksteren) 

2. Memenuhi modal kerja yang cukup untuk operasi perusahaan normal 

(kewajiban) keuangan pada pihak intern. 

3. Membayar bunga deviden yang dibutuhkan 

4. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan 

Likuiditas juga merupakan tolak ujur untuk menilai ketersediaan asset-aset likuid, 

sehingga likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga 

menganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar 

karena akan menurunkan efesiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat 

profitabilitas (Syafi’I 2001:178) 

Dari pengertian diatas maka likuiditas adalah suatu kemapuan perusahaan 

yang digambarkan dengan cara melihat perusahaan itu mampu atau tidak untuk 

membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar upah 

karyawan, membeli bahan baku dan pembayaran laiannya. 



 
 

 
 

2.1.7  Macam-macam Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi 

keuangan jangka pendek. Informasi rasio likuiditas ini sangat diperlukan untuk pihak 

interen dan eksteren perusahaan. 

Menurut Henry Simamora (2000:524), mengungkapkan bahwa: 

“Rasio Likuiditas (Liquidity ratio) mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan 

untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kasnya yang 

tidak terduga” 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) terdapat beberapa rasio 

yang secara umum dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut, yaitu: 

1. Current Ratio 

Yaitu membandingkan total aktiva lancar dengan hutang lancar. Untuk 

mengukur current ratio pembilangnya mengandung persediaan yang 

ditentukan secara tepat kapan menjadi uang kas. Oleh karena itu, banyak yang 

menganggap bahwa current ratio kurang dapat mencerminkan likuiditas 

perusahaan. 

 

2. Acid test Ratio/ Quick Ratio 



 
 

 
 

Yaitu ukuran yang lebih konservatif dalam mengukur likuiditas karena 

persediaan tidak ikut digunakan sebagai pembilangnya. Quick ratio lebih 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya. 

Seperti halnya current ratio, quick ratio juga tidak memiliki pedoman 

umumnya untuk menilai hasil angka rasio tersebut apakah baik, terlalu likuid 

atau ilikuid. 

3. Cash Ratio 

Yaitu  rasio yang mengukur  kemampuan perusahaan untuk membayar 

utangnya yang segera harus dipenuhi  dengan kas yang  tersedia dalam 

perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Atau  kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus  dipenuhi dengan yang 

tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera  dapat diuangkan. Rasio 

standar dari Cash Ratio adalah 100% atau 1:1. 

Namun pada penulisan ini hanya akan menggunakan Acid test Ratio/ Quick 

sebagai bahan penelitian karena Quick Ratio  memiliki kepastian yang lebih besar 

dari current ratio  dan menunjukan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid yang 

mampu menutupi hutang lancar. 

Quick ratio menunjukan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya dari aktiva cepatnya (Quick Ratio), aktiva cepat adalah aktiva yang 

dapat dengan segera dikonversikan menjadi kas. Dengan quick ratio, ukuran 



 
 

 
 

kemampuan membayar lebih realistis dibanding dengan current ratio. Karena pada 

quick ratio tidak seluruh aktiva lancar turut diperhitungkan karena hanya 

membandingan aktiva cepat engan hutang lancarnya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:27), mengungkapkan bahwa: 

“Elemen persedian (inventory) tidak diperhitungkan, karena inventory dipandang 

sebagai aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya rendah dan lagi pula yang paling 

sering mengalami fluktuasi harga” 

Menurut Munawir (2004:74), Quick Ratio adalah: 

“Perbandingan antara (ativa lancar-persediaan) dengan kewajiban lancar. Rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan 

menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas, walaupun 

kenyatanya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang.” 

 Oleh karena itu quick ratio dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Menurut Bambang Riyanto (2001:27)  

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% 



 
 

 
 

“Apabila kita menggunakan Accid Test Ratio/Quick Ratio untuk menentukan 

likuiditas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perusahaan quick ratio 

kurang dari 1:1 atau 100% dianggap kurang baik likuiditasnya” 

Analisis likuiditas pada pengertian ini yang melakukan perhitungan dengan 

quick ratio. Rasio ini ukuran kemampuan membayar yang ditujukan lebih realistis 

dibanding current ratio, karena pada quick ratio tidak seluruh aktiva lancar turut 

diperhitungkan, yakni hanya aktiva cepat (quick assets) yang dibandingkan dengan 

total hutang lancarnya. Aktiva cepat adalah aktiva yang dapat dengan segera 

dikonversikan menjadi kas. 

 Munawir (2002:31) mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut: 

“Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi” 

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya 

sehingga mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak 

mempunyai kemampuan membayar adalah ilikuid. 

 Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan 

sebagai perbandingan antara jumlah uang dan aktiva lain yang dapat disamakan 

dengan uang tunai disuatu pihak dengan jumlah hutang lancar dipihak lain (likuiditas 



 
 

 
 

badan usaha). Juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan 

perusahaan di pihak (likuiditas perusahaan). 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

2.1.8 Profitabilitas 

Gitman (2006:29) mengemukakan bahwa: 

“Profitability is the realationship between revenue and cost generated by using the 

firm’s assets both current and fixed in productive activities.” 

Yaitu hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan dengan 

penggunaan asset perusahaan yang lancar dan tetap dalam aktivitas produktif. 

Agnes Sawir (2003:17) mengemukakan bahwa: 

“Kemampuan laba (profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari berbagai 

kebijakan dan keputusan manajemen” 

Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dengan menggunakan berbagai 

alat analisis, tergantung tujuan analisisnya. Analisis profitabilitas memberikan bukti 

pendukung mengenai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan sejauh 

mana efektivitas pengelolaan perusahaan. Alat-alat analisis yang sering digunakan 

untuk analisis profitabilitas adalah rasio profitabilitas. 



 
 

 
 

Laba merupakan elemen terpenting dalam kegiatan operasional perusahaan 

agar kelanjutan dari perusahaan terjamin setiap usaha selalu mengutamakan 

keuntungan dalam pendirian perusahaan, baru setelah itu tujuan perusahaan yang lain 

seperti: kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

saiangannya, kemampuan perusahaan untuk tumbuh ditengah persaingan dan yang 

terakhir kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mengadakan ekspansi usaha yang 

disebut dengan develop. 

Masalah kemampuan perusahaan memperoleh laba pada umumnya sangat 

penting karena laba yang besar merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat 

bekerja dengan produktif. Produktivitas baru dapat diketahui dengan kekayaan atas 

modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Menurut Riyanto (2001:35) mengemukakan, 

“Profitabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut”. 

 Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. 

Rasio Profitabilitas : 

1. Gross Profit Margin (GNP) 



 
 

 
 

Rasio gross profit margin atau mergin keuntungan kotor berguna untuk 

mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. (Sawir 2001 

: 18) 

Rumus : 

   =
         −                      

         
  100% 

 

 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap 

penjualan yang dilakukan. (Sawir 2001: 18) 

 

Rumus:  

 

   =
                  

         
  100% 

 

3. Return On Asset (ROA) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio ini memberikan ukuran 

yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan menunjukan efektifitas manajemen 



 
 

 
 

dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Return On Asset (ROA) 

juga merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan.(Lukman Dendawijaya 2001:201) 

Rumus : 

 

   =
                  

            
  100% 

 

4. Return On Equity (ROE) 

Untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya pengembalian yang di 

berikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik (Sawir 2001:20) 

Rumus : 

 

   =  
                  

             
  100% 

 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah ROA 

(return on assets) karena ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling 



 
 

 
 

sering disoroti karena mampu menunjukan keberhasialan perusahaan menghasilkan 

keutungan. ROA mampu mengukur keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

di proyeksikan di masa yang akan datang.  

Tabel 2.2 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1.  Soffia Pudji Estiasih (2005) ROA, rasio 

pembelanjaan 

modal kerja, 

current ratio, 

rasio 

perputaran 

modal kerja, 

rasio jumlah 

aktiva lancar 

teradap jumlah 

aktiva 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Variabel 

pembelanjaan 

modal kerja, 

current ratio, 

dan perputaran 

modal kerja 

mempunyai 

hasil yang 

positif. 

Berdasarkan 

uji t, maka 

variabel yang 

paling 

signifikan 



 
 

 
 

mempunyai 

perubahan 

ROA adalah 

perputaran 

modal kerja 

2.  Sri Wartini (2006) ROI, 

perputaran kas, 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan, 

likuiditas dan 

perputaran 

modal kerja 

Analisis 

regresi 

berganda 

Perputaran 

kas, perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan, 

likuiditas dan 

perputaran 

modal kerja 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROI. 

Hanya resiko 

hutang yang 

berpengaruh 

terhadap ROI 



 
 

 
 

3. Nico Nurcahyo (2009) Likuiditas, 

Aktivitas, 

Rentabilitas, 

Modal kerja, 

Laba usaha 

Analisis 

Regresi linier 

sederhana 

Ada hubungan 

positif anatara 

modal kerja 

dengan laba 

usaha yang 

diperoleh 

perusahaan. 

4. M. Rajesh dan N.R.V. 

Ramana Reddy (2011) 

Current ratio, 

acid test ratio, 

current assets 

to total assets 

to sales ratio, 

working 

capital turn 

over, inventory 

turnover, 

debtors 

turnover ratio, 

cash turnover 

ratio. 

Analisis 

regresi 

berganda 

Current rato, 

working 

capital 

turnover, 

inventory 

turnover, 

debtor 

turnover ratio 

berpengaruh 

signifikan 

terhdap ROI. 

Sedangkan 

acid test 



 
 

 
 

ratiocurrent 

assets to total 

assets 

ratio, current 

assets to 

sales ratio dan 

cash 

turnover 

berpengaruh 

negatif 

terhadap ROI. 

5. Faurani Santi Singagerda 

(2004) 

Modal kerja, 

tingkat 

profitabilitas, 

tingkat 

rentabilitas  

Analisis 

korelasi  

Modal kerja 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

profitabilitas 

dan 

rentabilitas. 



 
 

 
 

6 Shanjay J. Bhayani (2004) ROI, current 

ratio, 

acid test ratio, 

current 

ratio to total 

assets 

ratio, current 

assets to 

sales ratio, 

working 

capital 

turnover ratio, 

inventory 

turnover 

ratio, debtors 

turnover 

ratio, cash 

turnover 

Analisis 

regresi 

berganda 

Current ratio 

to total 

assets ratio, 

cash 

turnover ratio 

dan 

misc. current 

asset 

turnover ratio 

berpengaruh 

negatif 

terhadap ROI. 

Sedangkan 

inventory 

turnover ratio 

dan 

debtors 



 
 

 
 

ratio dan misc. 

Current asset 

turnover 

Ratio 

turnover ratio 

berpengaruh 

positif 

terhadap ROI. 

Sumber : Berbagai jurnal dan penelitian 

 

2.2  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian adalah suatu teori atau pernyataan yang masih 

lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih 

sementara (Hasan, 2008). Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka 

sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

2.2.1  Pengaruh Working Capital Turnover terhadap Return On Asset 

 Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan dana, 

kebutuhan dan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi maupun 

untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dana yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari seperti 

pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang dan pembayaran 

lainnya disebut modal kerja. 

 Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan. Karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan 



 
 

 
 

dana untuk menjalankan aktivitasnya. Masa perputaran modal kerja yakni sejak kas 

ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi, adalah kurang 

dari satu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukan 

tingkat efesiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat masa perputaran 

modal kerja semakin efesiensi penggunaan modal kerja. Dan tentunya investasi pada 

modal kerja semakin kecil. Oleh karena itu manajer keuangan dituntut mengelola 

modal kerja dengan baik sehingga meningkatkan efesiensi modal kerja. Disamping 

itu tingkat efesiensi, manajer keuangan juga dituntut untuk memperhatikan sumber 

dana untuk memenuhi modal kerja tersebut. Manajer keuangan menghadapi berbagai 

pilihan sumber dana baik sumber dana berjangka pendek maupun berjangka panjang. 

Sumber dana berjangka pendek ditunjukan oleh hutang lancar pada neraca. 

Menurut Sutrisno (2009:45), menyatakan bahwa: 

“Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal adalah menentukan seberapa 

besar modal kerja suatu perusahaan. Hal ini penting karena bila modal kerja 

perusahaan terlalu besar berarti ada sebagian dana yang menganggur dan ini akan 

menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Demikian pula bila modal kerja terlalu 

kecil akan ada resiko proses produksi perusahaan kemungkinan besar akan 

terganggu”. 

 Penggunaan modal kerja yang tidak efektif menurunkan profitabilitas 

perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh modal kerja memiliki hubungan 

yang positif dan searah dengan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh 

Raheman dan Nasr (2007) menyatakan bahwa working capital turn over ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan di Pakistan. 



 
 

 
 

Falope dan Ajilore (2009) menemukan bahwa working capital turnover berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria. Didukung oleh 

penelitian Hanun (2008), Nugraha (2009), Sasmita Dewi (2003) dan Pinondang 

(2004) menyatakan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajesh dan 

Reddy (2011) dan Narware (2001) menemukan bahwa working capital turover 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

H1 :  Working Capital Turnover berpengaruh positif signifikan terhadap Return 

On Asset. 

2.2.2  Pengaruh Quick Ratio terhadap Return On Asset 

Posisi keuangan perusahaan dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat 

likuiditas pada perusahaan tersebut. 

“Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek”. (Prastowo dan Julianty,2002:83) 

 Menurut Sutrisno (2009:14) menyatakan, Likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. 

Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada 

perusahaan, artinya semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditor jangka 

pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau 

aktiva yang mudah dijadikan uang tunai. Seperti kas, surat berharga, piutang dan 

persediaan. 

 Menurut Handono Mardiyanto (2008:100),  menyatakan bahwa likuiditas 

yang tinggi merupakan indikator bahwa resiko perusahaan rendah. Artinya 

perusahaan aman dari kemungkinan kegagalan membayar berbagai kewajiban lancar. 

Namun hal itu harus dicapai dengan merelakan rendahnya tingkat profitabilitas, yang 



 
 

 
 

akan berdampak terhadap rendahnya tingkat profitabilitas, yang akan berdampak 

terhadap rendahnya pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan 

menginginkan profitabilitas yang tinggi, perusahaan harus bersedia menghadapi 

rendahnya likuiditas atau resiko yang kian meningkat atas kegagalan membayar 

kewajiban jangka pendek. 

Analisis Likuiditas pada pengertian ini yang melakukan perhitungan dengan 

quick ratio. Rasio ini ukuran kemampuan membayar yang ditunjukan lebih realistis 

dibanding current ratio. Karena pada quick ratio tidak seluruh aktiva lancar turut 

diperhitungkan karna hanya membandingan aktiva cepat dengan hutang lancarnya. 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau 

gagalnya perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukan sampai seberapakah perusahan ini 

menanggung resiko. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Maji (2004) menyatakan 

bahwa adanya hubungan yang negatif signifikan antara likuiditas dengan 

profitabilitas pada perusahaan di India. Didukung oleh hasil penelitian Rajesh dan 

Reddy (2011), Ganesan (2007), Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Singh (2004), 

Ejelly (2004), Howorth dan Westhead (2003) dan Bagemann (1997) yang 

menguji pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas yang ditinjau 

dari variabel likuiditas menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif 

signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas, sebaliknya bertentangan dengan 

penelitian Enyi (2005), Zubairi (2009) dan Hanun (2008) menemukan bahwa 

adanya hubungan yang positif signifikan antara likuiditas dan profitabilitas. 



 
 

 
 

Penelitian Nugraha (2009), Aulia (2006) dan Subalno (2009) menemukan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

H2 :  Quick Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka konsep yang melandasi penelitian ini yaitu bahwa tujuan 

utama pemodal adalah menanamkan kelebihan dananya ke dalam sekuritas di 

pasar modal untuk memperoleh keuntungan dan tujuan utama perusahaan adalah 

untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para 

pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Haruman, 2007). Sebelum melakukan investasi tentunya pemodal harus 

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan harga 

sekuritas di pasar modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan adalah modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik ditunjukkan 

oleh pengaruh positif dari pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan. Berdasarkan kajian teori atau konsep tentang profitabilitas dan 

kebijakan modal kerja, serta beberapa riset empiris diketahui ada beberapa variabel 

modal kerja yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel tersebut adalah 

perputaran modal kerja dan likuiditas. Pengelolaan modal kerja yang baik 

ditunjukkan dengan adanya kontribusi yang seimbang dari kebijakan modal kerja 

terhadap profitabilitas sehingga memaksimalkan laba serta meningkatkan nilai saham. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Gambar 1.1  

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

   

 

 

  

Working Capital Turnover  

Indikatornya : 

-Aktiva Lancar 

-Hutang Lancar 

-Penjualan 

Agnes Sawir (2009:129) 

 

Quick Ratio 

Indikatornya: 

-Aktiva Lancar 

-Persediaan 

-Hutang Lancar 

Munawir (2004:71) 

Return On Asset  

Indikatornya: 

-Laba Sebelum Pajak 

-Total Aktiva 

Muchdarsyah Sinungan (2003:120) 




