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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Modal Kerja 

2.1.1 Pengertian Modal kerja 

Secara tradisional, modal kerja (working capital) didefinisikan sebagai 

investasi perusahaan dalam aktiva lancar (current assets). Akttiva lancar itu sendiri 

sebagaimana didefinisikan menurut akuntansi adalah aktiva yang habis dalam satu 

kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka 

waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun). 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai 

operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan persekot pembelian bahan 

mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain sebagainya, dimana uang atau 

dana dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan 

dalam waktu yang pendek melalui penjualan produksinya. Uang yang masuk yang 

berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai 

operasi selanjutnya. Dengan demikian maka dana tersebut akan terus-menerus 

berputar setiap periodenya selama hidupnya perusahaan. 

Menurut eugene F. Brigham dan Joel F. Housten (2001 : 150) pengertian modal 

kerja adalah  

“ Investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek yaitu kas, sekuritas yang 

mudah dipasarkan, persediaan dan piutang usaha “. 

Sedangkan menurut J. Fred dan Thomas E. Copeland (1996 : 327) yang 

diterjemahkan oleh Kibrandoko menyatakan bahwa : 

” Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat 

berharga, piutang dan persediaan dikurangi kewajiban lancar yang digunakan 

untuk membiayai aktiva lancar”. 

Lebih lanjut Indriyo Gito Sudarmo (2001:270) menyatakan bahwa : 

” Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan yang selalu berputar”. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat dibedakan dua pengertian modal kerja yaitu 

Gross Working Capital dan Net Working Capital. Gross Working Capital atau modal 

kerja bruto adalah modal kerja sebagai jumlah keseluruhan aktiva lancar, sedangkan 

Net Working Capital atau modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi 

kewajiban lancar. 

Bambang Riyanto (1995:57-58) mengemukakan ada tiga konsep modal kerja 

yaitu : 

1. konsep Kuantitatif 
Konsep ini menitikberatkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva 
lancar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam 
membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dengan kata lain konsep ini 
menunjukan jumlah modal yang tersedia untuk kegiatan operasional jangka 
pendek. Menurut konsep ini modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar. 
Modal kerja ini selanjutnya disebut Gross Working Capital.  
2. Konsep Kualitatif 
Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja yaitu kelebihan jumlah 
aktiva lancar terhadap jumlah hutang jangka pendek. Oleh karena itu, modal 
kerja menurut konsep ini adalah sebagian aktiva lancar yang benar-benar 
dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahan tanpa mengganggu 
likuiditas perusahaan. Modal kerja ini sering disebut modal kerja neto (Net 
Working Capital)  
3. Konsep Fungsional 
Konsep ini mendasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan 
(income) dari usaha pokok perusahaan, seluruhnya akan digunakan untuk 
menghasilkan pendapatan periode ini (Current Income). Ada sebagian dana 
yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dimasa yang akan 
datang, misalnya : bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor dan aktiva 
tetap lainnya. 

  
2.1.2 Klasifikasi Modal Kerja 

Menurut W.B Taylor (1995:60) dalam buku Dasar-Dasar Pembelanjaan 

Perusahaan karangan Bambang Riyanto, pembagian jenis-jenis Modal Kerja 

adalah sebagai berikut : 

1.  Modal kerja permanen (permanen Working Capital), yaitu modal kerja yang 

harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau 

dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk 

kelancaran usaha. Permanen Working Capital ini dapat dibedakan dalam : 
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a) Modal kerja Primer (Primary Working Capital), yaitu jumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kontinuitas usahanya. 

b) Modal kerja Normal (Normal Working Capital), yaitu jumlah modal 

kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang 

normal. Pengertian “Normal”disini adalah dalam artian dinamis. 

Apabila suatu perusahaan misalnya selama 4 atau 5 bulan rata-rata 

perbulannya mempunyai produksi 1000 unit maka dapat dikatakan 

luas produksi normalnya adalah 1000 unit. Apabila kemudian ternyata 

bahwa selama 4 atau 5 bulan berikutnya luas produksi rata-rata 

perbulannya 2000 unit. Maka luas produksi normalnya disini berubah 

menjadi 2000 unit. 

3 Modal kerja Variabel (Variable Working Capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dan modal kerja 

ini dibedakan antara lain : 

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

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

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

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konyungtur. 

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

yang besarnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak 

diketahui sebelumnya (misalnya ada pemogokan buruh, banjir dan 

perubahan keadaan ekonomi yang mendadak)  

 

2.1.3 Pembiayaan Modal Kerja 

Sumber permodalan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dapat berasal dari 

modal sendiri, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang. Namun 

alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan adalah 

dengan menggunakan modal sendiri. Semakin besar jumlah modal kerja yang 

dibiayai dari investasi pemilik perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan 

tersebut karena akan semakin besar jaminan bagi kreditur jangka pendek. Akan tetapi 
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supaya perputaran aktivitas perusahaan dapat ditingkatkan seringkali perusahaan 

harus mencari dana dari luar untuk menutupi kebutuhan modal kerjanya. 

Secara umum sumber-sumber pembiayaan modal kerja terdiri dari : 

1. Permanen Financing 

Yaitu sumber yang bersifat permanen, digunakan untuk keperluan 

mempertahankan perputaran modal sehingga tidak terjadi suatu 

penghentian aktivitas produksi. Untuk itu sumber yang paling utama 

adalah dengan modal sendiri atau jika dapat kekurangan dapat ditambah 

dengan pinjaman jangka panjang. Dengan kata lain permanen financing 

digunakan untuk membiayai permanen working capital. 

2. Current Financing 

Yaitu sumber yang bersifat current (lancar) untuk membiayai modal kerja 

variabel, dimana sumbernya dapat dibagi kedalam : 

a. Internal Sources 

Sumber-sumber yang telah ada dalam perusahaan yang dihasilkan atau 

dibentuk dari dalam perusahaan, terdiri dari : 

• Pendapatan dari penyusutan 

• Kewajiban-kewajiban yang belum tiba saatnya untuk dibayar 

• Cadangan dan laba 

b. External Sources 

Sumber-sumber yang ada diluar perusahaan antara lain 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 dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut adalah apa 

yang disebut “modal asing”, misalnya : kredit bank, pinjaman dari pihak 

lainnya atau kredit pembelian, sedangkan dana yang berasal dari pemilik, 

peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan  merupakan dana yang 

ditanamkan dalam perusahaan dan dana dalam perusahaan tersebut akan 

menjadi “modal sendiri”. Dengan demikian pada dasarnya dana yang 

berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari “ modal asing dan modal 

sendiri”. 
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2.1.4 Pentingnya Manajemen Modal Kerja 

Manajemen modal kerja mempunyai peranan penting bagi perusahaan 

dinyatakan oleh J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland (1997:329) diterjemahkan 

oleh A. Joko Wasan adalah sebagai berikut : 

a. Hasil survei menunjukan bahwa sebagian besar waktu manajer tersita untuk 

kegiatan operasi perusahaan dari hari kehari 

b. Lebih separuh dari total aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar. Sebagai 

bagian investasi yang besar dan mudah diuangkan, maka aktiva lancar 

memerlukan perhatian yang seksama dari manajer keuangan. 

c. Manajemen modal kerja penting bagi perusahaan kecil walaupun perusahaan 

kecil ini dapat mengurangi investasi aktiva tetapnya melalui sewa atau 

leasing peralatan dan mesin, mereka tidak dapat menghindari kebutuhan akan 

kas, piutang, dan persediaan. Oleh karena itu, aktiva lancar sangat penting 

bagi para manajer perusahaan kecil. 

d. Adanya hubungan yang langsung antara pertumbuhan penjualan dengan 

kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Peningkatan penjualan juga 

membutuhkan tambahan persediaan dan mungkin juga tambahan kas. Semua 

kebutuhan tersebut memerlukan pembiayaan (financing) dan karena 

hubungannya langsung dengan volume penjualan maka perlu sekali agar 

manajer keuangan mengikuti perkembangan modal kerja perusahaan. 

 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

Modal kerja yang cukup penting bagi suatu perusahaan, tetapi berapa besar 

modal kerja yang dianggap cukup bagi perusahaan bukan suatu hal yang mudah, 

karena modal kerja yang dibutuhkan perusahaan tergantung pada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan modal kerja menurut S. 

Munawir (2002:117) adalah : 

1. Sifat atau tipe perusahaan 

Modal kerja suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah dibandingkan 

dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena perusahaan jasa tidak 
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memerlukan investasi yang besar dalam aktiva lancar. Sifat dari perusahaan jasa 

biasanya memiliki atau menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada 

aktiva tetap atau plant dan equipment yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan atau jasanya pada masyarakat. Sedangkan pada perusahaan industri 

mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya 

tidak mengalami kesulitan operasinya sehari-hari. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga per satuan dari barang tersebut. 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun 

barang dasar yang akan diproduksi sampai barang itu dijual. Disamping itu harga 

pokok per satuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja 

yang dibutuhkan. 

3. Syarat pembelian bahan dari barang dagangannya 

Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan jadi syarat kredit yang diterima 

menguntungkan, makin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam 

persediaan bahan baku atau barang dagang. Sebaliknya jika pembayaran atas 

bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang 

pendek, maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai persediaan semakin 

besar pula. 

4. Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan pada para pembeli akan 

mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan 

dalam piutang dan risiko adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Sebaiknya 

perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli agar mereka lebih 

tertarik untuk segera membayar hutangnya dalam periode diskonto. 

5. Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan menunjukan berapa kali persediaan tersebut 

diganti dalam arti dibeli atau dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran 
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persediaan tersebut maka jumlah modal kerja dibutuhkan dalam persediaan 

semakin tinggi. 

 

2.1.6 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Sumber dan penggunaan modal kerja menurut Bambang Riyanto dalam buku 

Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (1995:345) bahwa  

“Maksud utama dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana adalah 

untuk mengetahui bagaimana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana 

tersebut dibelanjakan”. 

1. Sumber-sumber dari modal kerja dapat disebut sebagai berikut : 

a. Berkurangnya aktiva tetap 

b. Bertambahnya utang jangka panjang  

c. Bertambahnya modal 

d. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan 

2. Penggunaan modal kerja  

a. Bertambahnya aktiva tetap 

b. Berkurangnya utang jangka panjang 

c. Berkurangnya modal 

d. Pembayaran kas deviden 

e. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan 

Sedangkan sumber dan penggunaan modal kerja menurut S. Munawir 

(2002:119) adalah : 

Sumber modal kerja berasal dari : 

1. Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam 
laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, 
jumlah ini menunjukan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi 
perusahaan. Jadi jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan 
dapat dihitung dengan menganalisis laporan perhitungan rugi laba perusahaan 
tersebut. 

2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek) 
dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya 
perubahan 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, sebaliknya apabila 
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dalam penjualan tersebut terjadinya kerugian maka akan menyebabkan 
berkurangnya modal kerja. 

3. Penjualan aktiva tidak lancar, sumber lain yang dapat menambah modal kerja 
adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 
lancar yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini 
menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja 
sebesar penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva tetap atau 
aktiva tidak lancar lainnya tidak segera digunakan untuk menggantikan aktiva 
yang bersangkutan akan menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian 
besarnya melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. 

4. Penjualan saham atau obligasi. Penjualan obligasi ini mempunyai 
konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu 
dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini harus disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan (terlalu besar) di samping menimbulkan beban bunga yang besar 
juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi 
jumlah modal kerja yang dibutuhkan. 

 
Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang menyebabkan turunnya modal 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, besarnya 
penggunaan modal kerja untuk membiayai operasi ini akan dapat 
ditentukan dengan menganalisis laporan perhitungan rugi laba 
perusahaan tersebut yaitu jumlah kerugian neto yang nampak dalam 
pelaporan perhitungan rugi laba dikurangi dengan jumlah depresiasi 
dan amortisasi periode tersebut. 

2. Kerugian-kerugian yang diderita perusahaan karena adanya penjualan 
surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidentil lainnya; 
penggunaan modal kerja karena kerugian yang diluar usaha pokok 
perusahaan harus dilaporkan tersendiri dari laporan perubahan modal 
kerja. Adapun kerugian baik yang rutin maupun insidentil akhirnya 
akan mengakibatkan berkurangnya modal perusahaan. 

3. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan 
tertentu dalam jangka panjang adanya pembentukan dana ini berarti 
adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva 
tetap. 

4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 
panjang atau aktiva tidak lancar lainnya ini akan menyebabkan 
berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang 
berakibat berkurangnya modal kerja. 

5. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang;meliputi hutang hipotik, 
hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya serta 
penarikan atau pembelian kembali saham perusahaan yang beredar 
atau adanya penurunan hutang jangka panjang yang diimbangi 
berkurangnya aktiva lancar. 
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Disamping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya modal 

kerja tersebut, ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak menambah jumlahnya 

baik jumlah modal kerja maupun jumlah aktiva lancar itu sendiri, yaitu penggunaan 

aktiva lancar yang hanya menyebabkan berubahnya bentuk aktiva lancar, misalnya : 

• Pembelian efek secara tunai 

• Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai  

• Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang lainnya, misalnya 

dari piutang dagang (Account Raceivable) menjadi piutang wesel. 

Sedangkan menurut Dwi Prastowo (2005;115) sumber modal dan 

penggunaan modal kerja adalah :  

Sumber Modal Kerja berasal dari : 

1. Operasi Periode Berjalan 
Sumber modal kerja yang penting adalah yang berasal dari aktivitas 
operasi perusahaan selama periode berjalan. Laporan laba rugi 
memuat tentang aktivitas operasi perusahaan, dan karenanya dapat 
menggunakan data tersebut untuk menentukan jumlah modal kerja 
yang berasal dari operasi. 

2. Penjualan Aktiva Tak Lancar 
Apabila perusahaan menjual aktiva tetap, investasi jangka panjang 
atau aktiva tak lancar lainnya secara tunai, maka modal kerja 
perusahaan akan naik sebesar jumlah yang diterima dari penjualan 
tersebut. 

3. Penerbitan Utang Jangka Panjang 
Penerbitan utang jangka panjang, seperti wesel atau obligasi secara 
tunai akan mengakibatkan kenaikan modal kerja sebesar jumlah yang 
diterima pada saat utang tersebut diterbitkan. 

4. Penerbitan Modal Saham 
Penerbitan saham preferen (istimewa) atau saham biasa secara tunai 
atau aktiva lancar lainnya akan meningkatkan modal kerja, karena 
transaksi ini mengakibatkan kenaikan aktiva lancar dan modal dengan 
jumlah yang sama. 

 
Penggunaan Modal Kerja 

1. Pembelian Aktiva tak lancar 
Apabila aktiva tak lancar seperti tanah, gedung, mesin, peralatan atau 
investasi jangka panjang dibeli dengan cara ditukar dengan aktiva 
lancar atau utang lancar maka modal kerja akan mengalami penurunan 
dengan jumlah sebesar harga beli aktiva tersebut. 
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2. Pembayaran Utang Jangka Panjang 
Apabila perusahaan menggunakan aktiva lancar untuk membayar 
utang jangka panjang, seperti utang obligasi, maka modal kerja 
perusahan akan mengalami penurunan sebesar jumlah aktiva lancar 
yang digunakan tersebut. 

3. Pembelian atau Penarikan Kembali Modal Saham 
Apabila kas atau aktiva lancar lainnya digunakan oleh perusahaan 
untuk membeli saham untuk ditarik kembali atau dimiliki kembali 
sebagai treasury, maka modal kerja akan berkurang sebesar jumlah 
aktiva lancar yang digunakan. 

4. Pengumuman Deviden 
Pengumuman deviden oleh perusahaan, yang akan dibayar secara 
tunai akan menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang, yang 
berarti penggunaan modal kerja.  

 
Adapun langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan 

panggunaan modal kerja adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun laporan perubahan modal kerja 

laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur modal 

kerja atau unsur current account antara dua titik waktu. Dengan laporan 

tersebut dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta 

besarnya perubahan modal kerja. 

2. Mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur current account 

antar dua titik waktu tersebut ke dalam golongan yang mempunyai efek 

memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil 

modal kerja. 

3. Mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan 

yang perubahannya mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan 

yang perubahaannya mempunyai efek memperkecil modal kerja. 

4. Berdasarkan informasi tersebut diatas dapatlah disusun laporan sumber-

sumber dan penggunaan modal kerja. 

Analisa sumber dan penggunaan dana (baik dalam artian kas maupun dalam 

artian modal kerja) tidak hanya dilakukan terhadap laporan diwaktu yang lalu saja, 

tetapi juga penting dilakukan terhadap laporan yang diproyeksikan untuk periode 

yang akan datang (projeced statement of sources and uses of funds) projected fund 

statement dapat disusun berdasarkan data dari projected balance sheet. Analisa 
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terhadap “projected statement of sources and uses of funds” tersebut dimaksudkan 

untuk menilai kebijakkan perusahaan yang bersangkutan dalam penggunaan dana 

dan cara mendapatkan dan untuk periode yang akan datang. 

 

2.1.7 Perputaran Modal kerja 

Menurut Suad Husnan dalam buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan 

(1994:177), bahwa : 

“ Perputaran modal kerja adalah mengukur seberapa banyak penjualan dapat 

diciptakaan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki modal kerja dalam artian 

aktiva lancar atau modal kerja bruto “ 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital 

turn over period) dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-

komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. 

Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin 

tinggi perputarannya (turn over rate-nya). Berapa lama periode perputaran modal 

kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing 

komponen modal kerja tersebut. Dibawah ini merupakan gambaran periode 

perputaran modal kerja  

Keadaan Januari  Februari Maret April  
1. - K1     B      P K2    
2. - K1     B  P K2  
3. - K1     B P   K2 
4. K1           B   P K2 

 

Keterangan  

K1 = kas yang dikeluarkan untuk membeli barang 

K2 = kas yang diterima dari hasil penjualan  

B   = barang  

P   = piutang 
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Keadaan 1 

Periode perputaran modal kerja (K1-K2) adalah satu bulan yaitu permulaan 

Febuari sampai permulaan Maret, dimana meliputi periode pembelian, penjualan dan 

penerimaan pembayaranya, dimana penjualan dilakukan dengan kredit. Pada keadaan 

ini tingkat perputaran modal kerjanya adalah 12X dalam waktu satu tahun. Tingkat 

perputaran modal kerja dalam satu tahun dapat diketahui dengan membagi tahun 

dalam bulan atau hari dengan periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. 

 

Keadaan 2 

Periode perputaran modal kerja adalah dua bulan, dimana periode pembelian 

sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan dan periode penerimaan piutangnya 

meliputi waktu 1 bulan tingkat perputaran modal kerja adalah : 

2

12
 = 6 x Setahun 

 
Keadaan 3 

Periode perputaran modal kerja adalah 3 bulan, dimana periode pembelian 

sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan dan jangka waktu piutangnya adalah 2 

bulan tingkat perputaran modal kerja disini adalah : 

   
3

12
 = 4 x setahun 

 
Keadaan 4 

Periode perputaran modal kerja adalah 4 bulan, dimana periode pembelian 

barang harus dibayar lebih dahulu harganya sebulan sebelum barang diterima 

(pembelian kredit pembeli). Periode penyimpanan dan penjualan meliputi waktu 2 

bulan dan periode penerimaan piutang meliputi waktu 1 bulan. Tingkat perputaran 

(turn over rate) modal kerja atau aktiva lancar dapat pula dihitung dari neraca dan 

income statement pada suatu saat tertentu, dengan cara sebagai berikut : 

 

                              

Current Assets Turn Over = 
Net Sales 

Current Assets 
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                                        Atau 
 

Net Sales 
Average Current Assets 

 
   

Average Current Assets = 
Current Assets Permulaan + Current Assets akhir tahun 

2 
 

 

Perputaran Modal Kerja 

Rasio =  
penjualan 

Modal kerja (aktiva lancar operasional) 
 

2.2 Rentabilitas Ekonomi 

2.2.1 Analisis Rasio Rentabilitas 

Stuktur kekayaan suatu perusahaan itu erat hubungannya dengan stuktur 

modalnya. Dengan menghubungkan elemen-elemen dari laporan rugi laba, unsur-

unsur aktiva disuatu pihak (neraca) akan diketahui banyak gambaran tentang keadaan 

finansial suatu perusahaan. Elemen-elemen apa yang akan dihubungkan adalah 

tergantung kepada aspek finansial apa yang ingin diketahui, dengan membandingkan 

elemen-elemen tertentu dari laporan rugi laba dan unsur-unsur neraca tersebut, akan 

diketahui keadaan atau tingkat Profit Margin, perputaran modal kerja dan tingkat 

rentabilitas perusahaan serta rasio-rasio lainnya yang dibutuhkan. 

Suatu usaha yang menghasilkan laba tidak selamanya dikatakan sebagai usaha 

yang menguntungkan atau sebagai usaha yang efisien. Ukuran yang dipergunakan 

untuk menilai kegiatan usaha yang menguntungkan dan efisien adalah rentabilitas. 

Rentabilitas usaha hanya dapat terjadi apabila penggunaan sumber-sumber dana 

dapat memberikan hasil lebih terhadap nilai input yang digunakan. Dalam praktiknya 

rentabilitas selalu dipakai sebagai ukuran untuk menilai kondisi dan potensi suatu 

perusahaan, namun perlu diingat, kondisi yang baik pada suatu saat belum tentu 

berpotensi baik pula. Suatu perusahaan yang baik dan memiliki prospek yang cerah 

merupakan perusahaan yang dapat mewujudkan kondisi dan potensi secara baik. 
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Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan 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. 

Secara teoritis, konsep rentabilitas diformulasikan sebagai berikut : 

Rentabilitas = 
Modal

Laba %100×
 

atau 
 
 

Rentabilitas  = 
Laba 

Total Modal 
 

Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut : 

    R = ( ) ( ) 




 −+−
E

L
Irrt1  

 

Dimana : 

t             = tax rate 

r             = return on investment 

I             = effective interest rate 

     
E

L
 = Leverate 









Equity

sLiabilitie
 

 
Apabila dilihat dari formulasi di atas ada empat hal yang mempengaruhi 

rentabilitas yaitu : 

1. Tingkat Pajak 

Pajak adalah suatu persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus 

dipenuhi oleh setiap badan usaha (perusahaan). Perhitungan pajak ini biasanya 

didasarkan atas pendapatan bruto dan pajak yang demikian dinamakan pajak 

perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan di Indonesia biasanya dikenakan beberapa 

macam pajak, antara lain pajak perusahaan, pajak atau bunga dan pajak karyawan. 

Perhitungan pajak perusahaan didasarkan kepada financial statement perusahaan 

khususnya income stetement. 
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2. Rentabilitas Usaha 

Rentabilitas usaha merupakan keuntungan dari kegiatan usaha atas dana yang 

dipergunakan sebagai modal selama periode tertentu. Rentabilitas usaha ini 

mencerminkan tingkat efisiensi yang dijalankan perusahaan atas investasi yang 

ditanamkan. 

3. Suku bunga 

Suku bunga efektif adalah pembayaran bunga dari dana-dana pinjaman oleh 

perusahaan untuk keperluan operasi. Bunga ini dimasukkan sebagai biaya 

pengeluaran dan perhitungan dari laba bruto sebelum pajak. Unsur pajak yang sudah 

ada dimasukkan dalam perhitungan bunga ini disebut suku bunga efektif. 

4. Leverage 

Leverage adalah perbandingan antara pinjaman dari luar dan modal sendiri. 

Bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tingkat return on equity yang dikehendaki 

sangat bergantung pada leverage yang ada. 

 

Cara untuk menilai rentabilitas perusahaan, bermacam-macam tergantung pada 

laba dan aktiva, atau pada modal mana yang akan memperbandingkan satu dengan 

yang lainnya. yang penting adalah rentabilitas mana yang akan digunakan sebagai 

alat pengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan.  

Dua cara penilaian rentabilitas yang akan dibahas adalah : 

1. Rentabilitas Ekonomi 

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

 

Kemudian menurut Kieso (2000:141) rasio rentabilitas terdiri dari : 

Profit Margin on Sales  =  
Net Income 
Net Sales 

 

Rate of Return on Assets = 
Net Income 
Total Assets 

 

         

Rate of Return Common Stock Equity = 
Net Income - Prefered Deviden 

Average Common Stock Holder Equity 
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Dalam penelitian ini rasio rentabilitas yang digunakan adalah  

Return on investment dengan rumus : 

Earning after Tax 
Total Assets 

 

 
Return on owner’s  equity dengan rumus : 
 

Erning after Tax 
Owners equity 

 

 

2.2.3 Pengertian Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas Ekonomi menurut Bambang Riyanto (1996:36) adalah 

perbandingan antara laba dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. 

Rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan 

sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di 

dalamnya untuk menghasilkan laba. 

Modal yang diperhitungkan dalam pengukuran rentabilitas ekonomi hanyalah 

modal yang bekerja didalam perusahaan (operating capital/asset). Dengan demikian 

maka modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan 

dalam efek (kecuali perusahaan-perusahaan kredit) tidak diperhitungkan dalam 

menghitung rentabilitas ekonomi. 

Demikian pula laba yang diperhitungkan dalam pengukuran rentabilitas 

ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, yaitu yang disebut laba 

usaha (net operating income). Dengan demikian maka yang diperoleh dari usaha-

usaha diluar perusahaan atau dari efek (misalnya : deviden, coupon, dan lain-lain) 

tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi. 
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Tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi menurut Bambang Riyanto (1996:37) 

ditentukan oleh 2 faktor : 

1. Profit Margin, yaitu parbandingan antar “net operating income”dengan “net 

sales”, perbandingan dinyatakan dalam persentasi. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan profit margin dimaksudkan untuk 

mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba 

usaha dalam hubungannya dengan sales. 

2. Turn over operating assets  (tingkat perputaran aktiva usaha), yaitu kecepatan 

berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan operating assets turn over dimaksudkan 

untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan 

perputaran operating assets dalam periode tertentu. 

Turn over tersebut dapat ditentukan dengan membagi net sales dengan 

operating sales. 

Hubungan antara profit margin dan operating assets turn over dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Profit margin X Operating assets turn over = Erning power 

Net Operating Income  
X 

Net Sales 
= Net Operating 

Net Sales Net Operating Income 
 

Dengan demikian kita pun dapat menghitung erning power dengan menghitung 

terlebih dahulu “Profit margin dan operating assets turn over “, kemudian kedua 

hasil tersebut dikalikan atau 

 

Rentabilitas ekonomi = Profit margin X Working capital turn over 

 

Terdapat 2 alternatif dalam usaha memperbesar Profit Margin yaitu : 

1. Dengan menambah biaya usaha (operating expense) sampai tingkat tertentu 

diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, atau dengan 

kata lain, tambahan sales harus lebih besar daripada tambahan operating 

expense. Perubahan besarnya sales disebabkan karena perubahan harga 

penjualan per unit apabila volume sales dalam unit sudah tertentu (tetap) atau 
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disebabkan karena bertambahnya luas penjualan dalam unit kalau tingkat 

harga penjualan per unit produk sudah tertentu, dengan demikian dapatlah  

dikatakan bahwa pengertian menaikkan tingkat sales disini dapat berarti 

memperbesar pendapatan dari sales dengan jalan : 

a. Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan tertentu. 

b. Menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam 

unit tertentu. 

2. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

adanya pengurangan operating expense yang sebesar-besarnya, atau dengan 

kata lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar daripada berkurangnya 

pendapatan dari sales. Meskipun jumlah sales selama periode tertentu 

berkurang tetapi oleh karena disertai dengan berkurangnya operating expense 

yang sebanding maka akibatnya adalah bahwa profit margin semakin besar. 

 

Usaha untuk mempertinggi Turn Over Assets/Working Capital Turn Over : 

1. Dengan menambah modal usaha (operating assets) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya. 

2. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan 

atau pengurangan operating expense sebesar-besarnya. 

Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan operating assets 

turnover menentukan tinggi rendahnya earning power. Oleh karena itu makin tinggi 

tingkat profit margin masing-masing atau kedua-duanya akan mengakibatkan 

naiknya earning power. 
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2.2.4 Rentabilitas Modal Sendiri  

Rentabilitas modal sendiri menunjukkan perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut dilain pihak. Atau dengan kata lain, rentabilitas modal 

sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan menggunakan modal sendiri 

yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah 

laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak perseroan atau 

income tax (EAT = Earning After Tax). sedangkan modal yang diperhitungkan 

hanyalah modal sendiri yang bekerja didalam perusahaan.  

 

Rentabilitas Modal Sendiri  = 
Laba Bersih  

Modal (Equity) 
 

Hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yaitu 

bahwa pengaruh dari rentabilitas ekonomi terhadap modal sendiri pada berbagai 

tingkat penggunaan modal asing, secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa makin 

tinggi rentabilitas ekonomi (dengan tingkat bunga tetap), penggunaan modal asing 

yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikkan modal sendiri. Dengan kata lain 

dapatlah dikatakan bahwa dalam keadaan yang demikian suatu perusahaan yang 

menggunakan modal asing lebih besar akan memperoleh kenaikkan rentabilitas 

modal sendiri yang lebih besar dari pada perusahaan lain yang mempunyai jumlah 

modal asing yang lebih kecil.  

Sebaliknya dalam situasi ekonomi yang memburuk dimana rentabilitas 

ekonomi perusahaan pada umumnya menurun, perusahaan yang mempunyai modal 

asing yang besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri yang lebih 

besar daripada perusahaan lain yang mempunyai jumlah modal asing yang lebih 

sedikit.  
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