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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tidak 

lain bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, antara lain 

diwujudkan melalui kebijakan deregulasi diberbagai bidang usaha. Dalam era 

deregulasi ini, pemerintah mengurangi campur tangan secara langsung dalam 

mengatur dan mengendalikan perekonomian, sifat dan dinamika dunia usaha 

bersumber pada inisiatif dan kreativitas dunia usaha sendiri. Peranan mekanisme 

pasar di dalam kegiatan ekonomi semakin besar, sehingga kalangan dunia usaha 

dituntut untuk berpacu dalam memenangkan pasar melalui peningkatan efisiensi 

dan produktivitas. (Ikhsan, 2007) 

Melihat persaingan yang semakin ketat dan banyaknya pendatang baru di 

setiap bidang usaha, maka hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah 

menerapkan suatu prinsip pengelolaan yang efektif dan efisiensi serta produktif 

terhadap semua bagian yang ada di perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai 

tujuan utama yaitu memperoleh laba seoptimal mungkin, dengan memperhatikan 

seluruh modal yang dioperasikan didalamnya namun lebih penting lagi adalah 

bagaimana suatu perusahaan mengatasi masalah rentabilitas, sebab laba yang 

besar saja belum merupakan ukuran bahwa perusahaan dapat bekerja dengan 

efisien. Perusahaan baru dikatakan efisien apabila diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal kerja untuk 

menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Rentabilitas 

ekonomi adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan earning 

atau laba yang berasal dari penggunaan seluruh modal atau aktiva yang bekerja di 

dalam perusahaan. Sutrisno (2003: 18) 

 

 



Harnanto (1991 : 352)  menyatakan bahwa “Rentabilitas merupakan 
kriteria penilaian secara menyeluruh dan luas yang dianggap paling valid untuk 
dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil pekerjaan operasi perusahaan, karena 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternative/ 
penanaman modal yang sesuai dengan tingkat resiko masing-masing 
secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar resiko suatu 
investasi dituntut rentabilitas yang tinggi. 

2. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang menghasilkan 
menurut jumlah yang ditanamkan karena rentabilitas yang dinyatakan 
dalam angka relative”.  

 
Modal kerja dan rasio leverage mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan rentabilitas, karena dengan adanya pengelolaan modal kerja yang 

efektif dan manajemen hutang yang baik maka perusahaan akan mendapatkan 

laba yang diharapkan, yaitu laba dari penggunaan seluruh modal atau aktiva yang 

bekerja didalam perusahaan (Budi Raharjo, 2001: 103). Untuk itu dalam menulis 

skripsi ini penulis lebih menekankan pada rentabilitas yang dihubungkan dengan 

return on assets (ROA) karena pengelolaan aktiva yang baik akan mempengaruhi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan, hal ini dikarenakan tujuan dari kegiatan 

perusahaan adalah mendapatkan laba dari penggunaan seluruh aktiva yang 

dimiliki perusahaan. 

Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia mengingatkan, 

kurang bergairahnya industri manufaktur bisa menjadi salah satu risiko yang 

berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kajian Stabilitas Keuangan 

Semester II- 2006 BI melihat lemahnya kinerja industri manufaktur dari 

rendahnya kinerja keuangan berbagai perusahaan terbuka. Indikasinya, turunnya 

rentabilitas usaha dan perbandingan tingkat Return on Assets (ROA) dari tahun 

2005 sebesar 7,67% mengalami penurunan di tahun 2006 menjadi 5,65%. 

(Prasetyantoko, 2006) 

Penurunan kinerja terutama terjadi di industri dan produk tekstil, sepatu, 

serta otomotif. Pada sektor-sektor itu jumlah perusahaan yang rugi lebih banyak 

ketimbang di sektor lain. Data ini hanya menggambarkan betapa sektor produktif 

kian kalang kabut untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, rendahnya kualitas 

pertumbuhan yang terjadi akhir-akhir ini bisa dengan mudah menjadi bumerang 



yang membahayakan stabilitas perekonomian yang terlalu didominasi sektor 

finansial seperti sekarang. Mengingat makin liberalnya sistem finansial maka 

harus lebih berhati-hati dalam menjalakan perekonomian. Jika tidak, ekonomi 

akan diubah menjadi sesuatu yang imajiner sehingga tidak banyak berarti bagi 

kesejahteraan orang banyak. (Prasetyantoko, 2006) 

Pada kenyataannya tingkat pertumbuhan kredit manufaktur sampai tahun 

2006 masih di bawah tingkat yang diharapkan, sebesar 20 persen per tahun. 

Pertumbuhan ini pun lebih banyak ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumtif, 

bukannya kredit investasi atau modal kerja. Sehingga hanya terdapat modal kerja 

yang seadanya namun tetap memungkinkan perusahaan akan mendapatkan profit 

terutama apabila perusahaan sudah mendapat posisi yang baik dalam pasar, 

terlepas dari faktor pendukung lainnya. Akan tetapi laba yang diharapkan tidak 

akan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana mestinya, walaupun telah 

diprediksi melalui berbagai proyeksi dan perhitungan sehingga modal kerja yang 

jumlahnya relatif banyak, tidak akan produktif untuk meningkatkan rentabilitas 

perusahaan.(Ikhsan, 2007)  

Perusahaan yang siap bersaing dan mempunyai kondisi yang fit dalam pasar, 

harus mampu mengatur serta mengelola sumber serta penggunaan dananya 

dengan baik. Dalam penggunaan dana tersebut diharapkan dapat masuk kembali 

guna membiayai aktivitas perusahaan selanjutnya. Target dan tujuan suatu 

perusahan akan lebih mudah tercapai bila terdapat perencanaan financial yang 

matang karena aspek financial menjadi salah satu faktor penting dalam suatu 

perusahaan. Dengan demikian maka dana tersebut akan terus berputar setiap 

periodenya sepanjang perusahaan menjalankan aktivitasnya.(Media Indonesia, 8 

Agustus 2007: 10) 

Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan 

meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan 

pendapatan atau keuntungan (http://www.ilmumanajemen.wordpress.com, 

diakses tanggal 14 November 2008). Sebuah industri manufaktur yang 

http://www.ilmumanajemen.wordpress.com/


merupakan industri padat modal dan mempunyai operating leverage (rasio antara 

biaya tetap dan biaya variabel total) yang tinggi harus mampu mengelola modal 

kerjanya dengan cara mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan. 

Apabila prinsip ini tidak dipahami sepenuhnya, maka resikonya sebuah 

perusahaan industri manufaktur akan sangat sulit mencapai Break-Event Point dan 

kemungkinan perusahaan akan berada pada posisi insolvent yaitu tidak mampu 

membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo atau bahkan mungkin 

terpaksa harus dilikuidasi. (http://www.digilib.co.id, diakses tanggal 10 

November 2008) 

 Dalam melangsungkan kegiatan utamanya, dan terlebih jika akan 

melakukan ekspansi, selain dengan menggunakan internal financial dari laba atau 

cadangan, perusahaan perlu mempertimbangkan kemungkinan penggunaan 

sumber pembiayaan lain yaitu dengan menggunakan eksternal financial. 

Keputusan untuk memilih sumber dana (financial decision) yang tepat harus 

didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan yang tepat dan efektif, karena 

penggunaannya akan menimbulkan kewajiban dan risiko finansial yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. (Bisnis Indonesia, 8 Januari 2007: 10) 

Salah satu sumber pendanaan eksternal perusahaan (eksternal financial) 

adalah melalui pinjaman atau hutang (leverage). Seperti sumber pendanaan 

eksternal lainnya, pinjaman dapat menimbulkan kewajiban dan risiko. Financial 

leverage merupakan langkah yang efektif sejauh perusahaan dapat mengatur dan 

mempergunakannya secara tepat. Hal ini menggambarkan risiko keuangan yang 

mungkin dihadapi perusahaan di masa yang akan datang, membesarnya tingkat 

leverage perusahaan maka tingkat ketidakpastian dari return yang akan diperoleh 

semakin tinggi pula (Syamsudin, 2002: 89). Tetapi bila pendapatan yang diterima 

dari penggunaan financial leverage itu lebih besar dari beban tetap penggunaan 

dana maka dapat memperbesar laba (earning). Perusahaan akan mengurangi 

jumlah hutang kena pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dari timbulnya 

beban bunga yang masih harus dibayar oleh perusahaan sebagai beban yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. (Weston, 1998: 249) 

http://www.digilib.co.id/


Leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 

(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat pengembalian (return) 

bagi pemilik perusahaan. Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbandingan antara total hutang terhadap aktiva, yang menunjukan sejauh mana 

kemampuan manajemen di dalam mengelola asset yang dibiayai oleh hutang. 

(Bambang Riyanto, 1998: 333) 

Menurut  Joko Listiyanto (2003) peneliti dari ”Analisis Efisiensi 

Penggunaan  Modal Kerja dalam Usaha Meningkatkan Rentabilitas” bahwa: 

”analisis rentabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan modal 
kerja dalam menghasilkan laba, semakin tinggi rentabilitas yang 
dicapai maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal 
kerjanya. Analisis perputaran modal kerja untuk mengetahui tingkat 
perputaran modal kerja dan periode terikatnya , semakin tinggi 
perputarannya maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan 
modal kerjanya. Jika terdapat kelebihan modal kerja maka ada 
sebagian modal kerja yang tidak produktif dan ini menunjukan bahwa 
perusahaan tidak efisien dalam menggunakan modal kerjanya dan 
memiliki tingkat rentabilitas yang rendah”. 
 
Hal tersebut didukung oleh Fitri Ismiyanti (2008) peneliti dari ”Analisa 

Perputaran Modal Kerja terhadap Rentabilitas” yang menyatakan bahwa: 

” modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva milik perusahaan 
yang bisa mempengaruhi tingkat rentabilitas perusahaan. Apabila 
perputaran modal kerja rendah, hal ini menunjukan penggunaan 
modal kerja kurang efisien atau dengan kata lain kelebihan modal 
kerja, maka modal kerja harus dikelola dengan baik atau secara efisien, 
sehingga rentabilitas perusahaan bisa mengalami peningkatan, namun 
bila sebaliknya pengelolaan modal kerja kurang baik atau tidak efisien 
maka akan memperkecil tingkat rentabilitasnya”. 
 
Selain itu untuk dapat melihat hubungan rasio leverage terhadap rentabilitas, 

Jensen (1986) melakukan penelitian, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

: 

”adanya hutang dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan 
free cash flow secara berlebihan oleh manajemen, dengan demikian 
menghindari investasi yang sia-sia, dengan demikian akan 
meningkatkan nilai perusahaan”. 



Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Megginson (1997) yang 

menyatakan bahwa: 

”relationship between leverage and dividend is provided through free cash 
flow hypotesis (contracting model of dividend) and balancing model of 
agency cost. Freeecash flow hypotesis (contracting model of dividend) 
predicts that dividends in big amount will need additional funds through 
leverage to finance its invesments such that the dividend policy influences 
the leverage policy in one direction (Emery and Finnerty, 1997: 586).  
The company’s internal cash is itilized to pay dividends so that it needs 
additional external funds thought debt (Freeecash flow hypotesis). 
Pendapat dari Emmery and Finnerty didukung oleh Miller and Rock 
(1985) in their conceptual article, revealing that high dividend pay out as 
signal of the company’s increasing profitability in thei future. 
Managements gives the positive signal though the dividend payment such 
that investor recognize the future invesment opportunities promising for 
the company value. Furthermore, high dividend payout means that in 
order to maintain its optimum capital structure, the company will employ 
higher debt to finance itsinvesment”. 
 
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan, penelitian perlu dilakukan 

karena rentabilitas sangat penting untuk menilai efisiensi perusahaan dalam 

penggunaan modal kerja dan rasio leverage. Untuk itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan 

Rasio Leverage terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Perusahaan ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

Apakah perputaran modal kerja dan rasio leverage berpengaruh terhadap 

tingkat rentabilitas pada perusahaan yang diteliti. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh 

data dan informasi yang merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh 

perputaran modal kerja dan rasio leverage terhadap tingkat rentabilitas pada 

perusahaan-perusahaan  yang bergerak dalam bidang manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2005-2006. Sebuah penelitan yang ingin dilakukan 



selayaknya memiliki tujuan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan 

memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan seperti yang 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, yaitu : 

Untuk mengetahui pengaruh antara perputaran modal kerja dan  rasio 

leverage dengan tingkat rentabilitas pada perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat-

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi penulis 

 Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh 

pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan 

kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan gambaran dan 

motivasi tentang pentingnya pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan serta sebagai pertimbangan dan 

pendorong dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan tanggung jawab dan keperduliannya pada lingkungan sosial.  

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya 

khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini serta dengan penelitian ini, dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan 

 

 

 



1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007, 2), dijelaskan bahwa tujuan 

laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini 

berarti bahwa dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, para pengguna 

internal (pihak manajemen perusahaan) dan pemakai eksternal (pihak investor) 

dapat menilai kinerja dan meramalkan kemampuan perusahaan serta tingkat 

pertumbuhan perusahaan dalam aspek-aspek ekonomi dengan cara mengadakan 

analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. 

 Dengan mengadakan analisis laporan keuangan dari perusahaannya, pihak 

manajemen perusahaan tersebut dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 

dari perusahaannya dan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang dicapai dari 

waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan serta dapat diketahui kelemahan-

kelemahan yang ada dalam perusahaannya. Hal ini sangat berguna untuk 

kebutuhan perencanaan yang akan dilaksanakannya di masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi investor, hasil analisis laporan keuangan ini dapat digunakan 

untuk penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya. Investor akan menanamkan 

modalnya lebih banyak untuk mempertinggi tingkat pengembalian yang akan 

diterimanya apabila ternyata kegiatan perusahaan tempatnya menanamkan modal 

tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan yang baik. 

Kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaram-pengeluaran dalam rangka 

menjalankan kegiatan usahanya tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan 

berbagai alternatif sumber pembiayaan, baik sumber pembiayaan internal maupun 

sumber pembiayaan eksternal. Pengertian dari kedua sumber pembiayaan  tersebut 

menurut Bambang Riyanto (1995: 156-160) adalah “Modal yang berasal dari 

sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk/ dihasilkan sendiri dalam 

perusahaan. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan 

sendiri didalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan”.  “Sumber ekstern 



adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber 

ekstern adalah dana yang  berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau 

pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur 

merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan”. 

Dana atau modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari perusahaan maupun untuk membiayai investasi jangka panjang 

tersebut sering dikenal dengan sebutan modal kerja. Pada dasarnya ada dua 

pengertian pokok yang sering digunakan untuk mendefinisikan modal kerja yaitu 

dalam penggunaan hutang biasanya sering didefinisikan sebagai modal kerja bruto 

(gross working capital) yaitu keseluruhan aktiva lancar, dan Net working capital 

yaitu investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar setelah dikurangi dengan 

hutang (Santono , 2001: 385). Lukman Syamsudin (2002: 202) menyatakan 

bahwa “selama aktiva lancar melebihi utang lancar, maka berarti perusahaan 

memiliki net working tertentu, dimana jumlah ini sangat ditentukan oleh jenis 

usaha dari masing-masing perusahaan”. 

Pada dasarnya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki 

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

disebabkan aktiva lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar kebutuhan-

kebutuhan jangka pendeknya atau likuiditas perusahaan (Syamsudin, 2002: 202). 

Sedangkan  Smith (1995: 664) menuturkan bahwa “working capital is defined as 

total current assets. A strong working capital position can advantages to company 

attempting to obtain operation need”. Hal tersebut terfokus pada penggunaan 

aktiva lancar dalam hubungannya dengan fungsi modal kerja dalam menghasilkan 

pendapatan dalam rangka memperoleh laba. 

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

karena kesalahan dalam mengelolanya akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

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

tetapi juga dalam aspek pertimbangan rentabilitas. Hal ini dikarenakan tujuan dari 

kegiatan perusahaan adalah mendapatkan laba dari seluruh modal aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. 



Modal kerja akan senantiasa berputar dan berubah-ubah posisinya dari 

waktu ke waktu sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Perputaran modal 

kerja di mulai sejak kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja 

untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sampai kas diterima kembali. 

Kas pada umumnya diperlukan untuk membeli persediaan, membayr gaji atau 

upah karyawan, biaya promosi, biaya listrik, telepon dan air serta biaya 

pemeliharaan peralatan. Perputaran modal kerja dapat berlangsung untuk jangka 

pendek yaitu berlaku untuk aktiva lancar dan jangka panjang berlaku untuk aktiva 

tetap. (Weston, 2001: 82) 

Aliran atau perputaran modal kerja dalam perusahaan perlu dijaga 

kelancarannya agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Menurut 

Nelson dan Miller (2000: 537) adalah “the  working capital is the lifeblood of 

business enterprise and must be circulating in the business to be profitable”. 

Cepat lambatnya perputaran modal kerja akan mempengaruhi besar kecilnya dana 

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

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

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

Mc Mullen (2000: 425) adalah “ A low turnover of working capital be result of 

excess of working capital”. 

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

akan ada kelebihan investasi pada modal kerja yang akan menyebabkan sebagian 

dana pinjaman menganggur, sehingga bukan saja tidak menghasilkan laba tetapi 

perusahaan juga harus membayar bunga pinjaman yang besar. Jadi terlalu 

lambatnya perputaran modal kerja akan menyebabkan laba perusahaan menjadi 

berkurang. Seperti yang dikemukakan Kennedy dan Mc Mullen (2000: 397) 

bahwa “the magnitude of the investment in working capital is important 

managerial problem. By increasing turn over of working capital items, the same 

amount of working capital become more productive”. 

Perputaran modal kerja yang cepat menunjukan modal kerja digunakan 

semakin produktif sehingga akan meningkatkan laba bagi perusahaan, tetapi 

perputaran modal kerja yang terlalu cepat juga akan menimbulkan dampak 



negatif. Terjadinya perputaran modal kerja yang terlalu cepat mengindikasikan 

modal kerja yang tersedia terlalu kecil untuk kegiatan operasi perusahaan. Dari 

segi likuiditas perusahaan, jika jumlah modal kerja yang dimilki terlalu kecil 

perusahaan akan menanggung resiko yang lebih besar, diantaranya yaitu kesulitan 

dalam membayar hutang-hutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jadi 

perputaran modal kerja tidak boleh terlalu cepat juga tidak boleh terlalu lambat. 

Seperti yang dikemukakan oleh Nelson dan Miller (2000: 690) adalah “Generally 

the faster the operating cycle occurs, the better, because it indicates that working 

capital is being well managed. If company can shorter the cycle, and thereby 

increase the number cycle per year, while holding profit margin and expense 

constan. It will increase the profitability. For most merchandising companies the 

control and movement of working capittal are the keys to profitability”. Dari 

pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa modal kerja merupakan 

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

suatu perusahaan dapat dipersingkat, dengan asumsi profit margin dan beban 

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

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar, pada umumnya 

perusahaan memerlukan dana yang berasal dari pinjaman. Dana pinjaman ini 

biasanya berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang pada 

suatu waktu harus dibayarkan kembali. Jika perusahaan menggunakan dana yang 

berasal dari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan tersebut menerapkan kebijakan financial leverage. Leverage 

keuangan mencerminkan proporsi antara dana pinjaman dengan jumlah asset yang 

dimiliki perusahaan. Lebih lanjut Weston dan Brigham dalam Kirbandoko 

(2001: 84) mengemukakan bahwa “leverage keuangan adalah tingkat penggunaan 

hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan”. 

Leverage keuangan akan mempengaruhi risiko dan tingkat pengembalian, 

seperti yang dikemukakan oleh Weston (2001: 85) bahwa leverage keuangan 

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

dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak, penggunaan hutang sebagai 

sumber pembiayaan akan memperkecil pajak dan memperbesar laba, (2) jika 



tingkat pengembalian atas aktiva (ROA) melebihi tingkat bunga atas hutang, maka 

perusahaan dapat menggunakan hutang tersebut untuk membiayai aktivanya dan 

membayarkan bunga atas hutangnya. 

Akan tetapi, leverage keuangan bagai pedang bermata dua, jika penjualan 

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

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

perusahaan dalam kondisi buruk akan mengalami kerugian. Menurut Weston dan 

Brigham dalam Kirbrandoko (2001: 86) mengemukakan bahwa “Bila 

perusahaan mempunyai rasio hutang (perbandingan total hutang dengan total 

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

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

Tingginya rasio hutang membuat makin besarnya resiko bisnis yang akan 

dihadapi. Apabila terjadi kerugian, maka perusahaan tersebut akan kekurangan 

kas dan memerlukan suntikan dana, akan tetapi pemberi pinjaman akan menaikan 

tingkat suku bunga bagi perusahaan tersebut dan akan berdampak pada 

permasalahan yang semakin rumit. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat leverage tinggi sementara penjualan menurun dan biaya-biaya 

menjadi tinggi dari pada yang diperkirakan, maka akan meningkatkan rasio 

hutang menjadi tinggi, rasio hutang yang jumlahnya tinggi akan mengakibatkan 

tingkat pengembalian (return) menjadi rendah. 

Di samping perusahaan harus memiliki aktiva dan mempergunakan hutang 

sebagai alternatif pembiayaan aktivitas operasionalnya, perusahaan juga harus 

mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya tersebut. Agus Santono 

(2001: 122) menuturkan bahwa “kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

sering disebut dengan istilah profitabilitas”. Rasio profitabilitas terdiri dari dua 

macam yaitu, rasio yang menunjukan laba dalam hubungannya dengan penjualan 

(gross profit margin dan net profit margin), dan rasio yang menunjukan laba 

dalam hubungannya dengan investasi. (Martono & Harjito, 2000: 59) 

Secara lebih luas profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memaksimalkan laba dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber dana 



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

103) menyatakan bahwa “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam 

didalamnya”. 

Sedangkan rasio profitabilitas dalam hubungannya antara laba dengan 

investasi sering disebut dengan rasio rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal untuk 

menghasilkan laba dalam periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari pengertian 

rentabilitas yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001: 35) bahwa 

“rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba”. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba”. 

Rentabilitas ekonomi sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, Sutrisno (2003: 18) menyatakan 

bahwa “Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

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

menghasilkan laba dan sering dinyatakan dalam prosentase”. Sedangkan 

profitabilitas (keuntungan) atau rentabilitas dihubungkan dengan hutang 

(leverage) adalah dengan memperbesar tingkat leverage maka tingkat 

ketidakpastian dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula 

(Syamsudin, 2002: 89). Bila perusahaan mempunyai rasio hutang (perbandingan 

total hutang dengan total aktiva) yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan 

menghadapi risiko kerugian yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang 

rendah pada masa resesi, dengan demikian akan berpengaruh pada penurunan 

tingkat rentabilitas pada perusahaan. 

Rentabilitas yang dikaitkan dengan modal kerja dapat diartikan dengan 

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

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

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

ekonomi yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan seluruh investasi yang ditanamkan dalam bentuk aktiva. Analisis 



rasio rentabilitas ini penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai 

diperlukan untuk mempertahankan arus sumber pembiayaan perusahaan dalam 

rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

“Terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja dan rasio 

leverage terhadap tingkat rentabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia”.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian asosiatif, 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. 

Hubungan yang timbul antara variable dalam penelitian ini adalah hubungan 

kausal atau sebab akibat. (Sugiyono, 2004: 11) 

Dalam penelitian ini penulis  melakukan pendekatan dengan studi survey. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun 

dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. (Nur Indriantoro, 2002: 147) 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian  ini dilakukan untuk memperoleh data dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk diteliti kemudian dipelajari dan 

dianalisa.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur di 

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, untuk 

mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan 

masalah yang diteliti. 



 

1.6.1 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam 

penelitian. Unit analisis berupa tingkat individual, tingkat kelompok, tingkat 

organisasional dan tingkat perusahaan (Nur Indriantoro, 2002: 94). Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor 

industri manufaktur yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2005-2006.  

 

1.7 Lokasi dan waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian di Pojok Bursa Efek Jakarta, Universitas 

Widyatama yang berlokasi di Jl. Cikutra No.204A, Bandung 40125 serta 

mendownload dari situs resmi Bursa Efek Jakarta, www.jsx.co.id. Adapun waktu 

penelitian dilakukan dari bulan September 2008 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


