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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Modal Kerja 

Pengelolaan modal kerja terkait dengan keputusan investasi dan 

pembelanjaan jangka pendek yang tercermin pada aset lancar dan utang lancar 

perusahaan. Mengelola modal kerja merupakan tugas rutin manajer keuangan 

untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja sangat 

penting bagi suatu perusahaan, hal ini karena modal kerja secara langsung 

berpegaruh terhadap kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Sudana 

(2011:189) 

 

2.1.1. Pengertian Modal Kerja 

Menurut Keown (2010:240) mengungkapkan modal kerja adalah investasi 

total perusahaan pada aktiva lancar atau aset yang diharapkan dapat dikonversi 

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.  

Menurut Sunjana (2005:187) mengungkapkan pengertian modal kerja 

sebagai berikut: 

“Definisi modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi 

yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu 

usaha,” atau 
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“Modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga yang mudah diuangkan (giro, 

cek, deposito), piutang dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak 

melebihi satu tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan.” 

Menurut Brigham (2011:258) menyatakan bahwa modal kerja secara 

sederhana mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi.” 

Kesimpulan dari definisi modal kerja menurut para ahli di atas yaitu modal 

kerja adalah investasi total aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, 

surat berharga yang tingkat perputarannya kurang dari satu tahun. 

 

2.1.2. Perputaran Modal kerja 

Martono dan Harjito (2005:80) mengemukakan kebutuhan modal kerja 

ditentukan oleh perputaran dari komponen–komponen (elemen-elemen) modal 

kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. 

Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya 

perputaran modal kerja, maka yang dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti 

bahwa sejak kas tersebut digunakan untuk proses produksi (barang atau jasa) dan 

akhirnya menjadi kas kembali.  

Bambang Riyanto (2001:62) mengungkapkan mengenai periode perputaran 

modal kerja dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen–

komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas.  
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Dalam menentukan perputaran modal kerja dapat digunakan 2 metode yaitu: 

1. Metode keterikatan dana (Siklus daur dana) 

Metode ini digunakan jika usaha baru dimulai, dengan demikian 

pengalaman dari pengelolaan atau tentunya dengan dominan dipengaruhi 

keadaan internal perusahaan yang mengikuti perkembangan kegiatan sehari-

hari dalam jangka waktu lama. 

2. Metode perputaran (turnover) 

Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan secara 

umum atau total modal kerja dihitung dengan rumus perputaran modal kerja 

yaitu total penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. 

Munawir (2004:80) mengemukakan mengenai tingkat perputaran modal 

kerja yaitu : 

“Tingkat perputaran modal kerja dapat diukur dengan menggunakan rasio 

yaitu diambil dari data laporan laba rugi dan neraca. Untuk menilai 

keefektifan modal kerja dapat digunakan rasio antara total penjualan dengan 

jumlah modal kerja rata-rata tersebut. Rasio ini menunjukan hubungan 

antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukan banyaknya penjualan 

yang dapat diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal 

kerja.Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar selama 

perusahaan tersebut dalam keadaan usaha Perputaran modal kerja dimulai 

sejak kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai 

dengan kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode perubahannya 

berarti makin cepat perputarannya dan sebaliknya.” 

Sudana (2011:191) mengungkapkan periode modal kerja adalah periode 

terikatnya dana pada masing-masing komponen modal kerja, yang dimulai saat 

uang kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat dana tersebut 

kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode terikatnya uang kas pada 

masing-masing komponen modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja 
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tersebut. Perputaran modal kerja suatu perusahaan tergantung pada jenis 

perusahaan, kebijakan pembelian, dan kebijakan penjualan dari perusahaan 

tersebut.  

Perputaran modal kerja dan periode terikatnya modal kerja secara umum 

dapat ditentukan dengan cara berikut: 

a. Perputaran Modal Kerja Perusahaan Dagang: 

Kas        Barang Dagangan         Kas 2 (tunai) 

    Piutang          Kas 2 (kredit) 

b. Perputaran Modal Kerja Perusahaan Pabrikan: 

Kas          Bahan           Barang   Barang Kas 2 (tunai) 

        Baku             dalam     Jadi 

        Proses 

      

   Piutang          Kas 2  

       (kredit) 

sumber: Sudana (2011:192) 

 

2.1.3. Komponen Perputaran Modal kerja 

Komponen-komponen modal kerja adalah semua aset lancar yang dalam 

jangka waktu pendek (satu tahun) dapat berubah kembali menjadi uang kas. 

Komponen perputaran modal kerja menurut Gitosudarmo (2002:35) meliputi: 

1. Kas 

2. Piutang 

3. Persediaan 
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2.2. Kas  

Kas dan surat berharga merupakan salah satu komponen modal kerja yang 

paling tinggi tingkat likuiditasnya. Oleh karena itu perlu dipantau 

perkembanganya. Investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil pada kas dapat 

mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan. (Sudana, 2011:205). 

2.2.1. Pengertian Kas 

Berikut adalah pengertian kas menurut pendapat para ahli: 

Menurut Harahap (2010:258) kas adalah uang dan surat berharga lainnya 

yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar 

yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

b. tanggal jatuh temponya sangat dekat 

c. kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga. 

Menurut Munawir (2004:14)  mengungkapkan definisi kas adalah  uang 

tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk 

dalam pengertian kas adalah check yang diterima dari para langganan dan 

simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau permintaan deposit, yaitu 

simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh perusahaan. 

Kas dan setara kas menurut PSAK No.2 (IAI:2009 :22) 

”Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi 

yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat 

dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapai risiko 

perubahan nilai yang signifikan”. 
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Berdasarkan pendapat para ahli maka ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

kas adalah uang tunai yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

2.2.2. Motivasi Pengadaan Kas 

Kas diperlukan untuk menjaga likuiditas perusahaan, seperti membayar 

tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar utang, bunga, dan lain sebagainya. 

Akan tetapi jika kas yang dimiliki disimpan di brankas perusahaan, kas tersebut 

tidak menghasilkan. Dengan demikian tujuan manajemen kas adalah untuk 

menjaga saldo kas yang dianggap cukup oleh suatu perusahaan tergantung pada 

karakteristik perusahaan dan manajemen. Namun ada beberapa alasan atau 

motivasi perusahaan untuk mengadakan kas menurut Sudana (2011:205) sebagai 

berikut: 

1. Motif Transaksi 

Perusahaan mengadakan kas untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan transaksi, seperti: membeli bahan baku, membayar upah atau gaji 

karyawan, membayar bunga, dan sebagainya. 

2. Motif Spekulasi 

Kas untuk spekulasi diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan 

peluang bisnis yang menguntungkan, seperti suku bunga yang menarik, 

perubahan nilai tukar mata uang, dan sebagainya. 
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3. Motif berjaga-jaga 

Perusahaan mengadakan kas untuk mengamankan kegiatan perusahaan 

terhadap kondisi yang bersifat tidak pasti, seperti terjadinya bencana alam 

dan sebagainya. 

4. Motif saldo kompensasi 

Motif saldo kompensasi merupakan salah satu alasan perusahaan untuk 

mengadakan kas. Perusahaan memiliki saldo kas tertentu di bank dalam 

bentuk rekening giro, sebagai kompensasi atas jasa pelayanan yang 

diberikan bank kepada perusahaan. 

2.2.3. Perputaran Kas 

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan 

sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. 

Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisien tingkat penggunaan 

kasnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya semakin tidak 

efisien, karena semakin  banyaknya uang yang berhenti atau tidak  dipergunakan. 

Untuk menentukan berapa jumlah kas yang sebaliknya harus dipertahankan dalam 

perusahaan, belum ada standar rasio yang bersifat umum. Meskipun demikian ada 

beberapa standar tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman didalam 

menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Jumlah 

kas pada suatu saat dapat dipertahankan dengan besarnya jumlah aset lancar 

ataupun utang lancar. (Gitosudarmo, 2002:67) 
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H.G. Huthmann yang dikutip oleh Bambang Riyanto (2001:95) 

mengemukakan bahwa jumlah kas yang ada dalam perusahaan hendaknya tidak 

kurang dari 5%-10% dari jumlah aset lancar. 

Jumlah kas dapat dihubungkan dengan jumlah penjualan. Perbandingan 

antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran 

kas. Jika dibuat dalam bentuk rumus menurut (Sartono, 2001:293) sebagai berikut 

: 

Perputaran kas = 
-

 

Rata-rata kas  

Makin tinggi perputaran kas makin baik. Karena ini berarti makin tinggi 

efisiensi penggunaan  kasnya. Tetapi perputaran kas yang berlebih-lebihan 

tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia adalah terlalu kecil untuk 

volume penjualan tersebut.  

2.3. Piutang 

Piutang merupakan komponen modal yang terkait langsung dengan kegiatan 

operasi perusahaan. Piutang timbul jika perusahaan menjual barang secara kredit. 

Kebijakan penjualan secara kredit dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan. Peningkatan investasi pada piutang di satu pihak diharapkan 

meningkatkan penjualan dan laba, namun di pihak lain hal ini akan 

mengakibatkan peningkatan biaya yang timbul terkait dengan piutang. (Sudana, 

2011:217) 
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2.3.1. Pengertian Piutang  

Menurut Horne (2005 : 258)  pengertian piutang meliputi jumlah uang yang 

dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau 

memakai jasa secara kredit.  

Menurut Smith (2005 : 286) piutang dapat didefinisikan dalam arti luas 

sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, 

untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterpakan sebagai klaim yang 

diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas.  

Menurut Warren (2005 : 392) menyatakan bahwa piutang meliputi semua 

klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, 

atau organisasi lainnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian 

piutang adalah hak pelanggan yang digunakan pada saat terjadi transaksi 

penjualan kredit dalam bentuk uang. 

2.3.2. Jenis-Jenis Piutang  

Menurut Warren (2005 : 392), jenis piutang dibedakan atas tiga (3) jenis, 

yaitu:  

1. Piutang Usaha, merupakan jenis piutang yang diperkirakan dapat ditagih 

antara 30 - 60 hari.  

2. Piutang Wesel / Wesel Tagih, merupakan jenis piutang yang periode 

kreditnya lebih dari 60 hari.  

3. Piutang Lain-lain, merupakan jenis piutang yang jika dapat ditagih dalam 

waktu 1 tahun diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Namun jika piutang 
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tersebut tidak dapat ditagih dalam waktu 1 tahun diklasifikasikan sebagai 

aktiva tidak lancar. 

2.3.3. Tujuan Piutang 

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan, maka 

pada umumnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Oleh karena itu 

pada saat penyerahan produk tidak terjadi penerimaan kas dan justru 

menimbulkan piutang. Disaat terjadinya piutang maka terjadi aliran kas masuk 

pada perusahaan. Penjualan kredit dapat merangsang pembeli maupun pelanggan 

agar membeli dalam jumlah besar yang membutuhkan  investasi pada aktiva 

lancar dan menimbulkan biaya lainnya. 

Menurut Kasmir (2011:293), menyatakan ada 3 tujuan piutang, yaitu : 

1. Meningkatkan penjualan  

Meningkatkan penjualan dapat diartikan agar omzet penjualan meningkat 

atau bertambah dari waktu ke waktu. Dengan penjualan kredit diharapkan 

penjualan dapat meningkat mengingat sebagian besar pelanggan 

kemungkinan tidak mampu membeli secara tunai. 

2. Meningkatkan laba 

Meningkatkan penjualan memang tidak identik dengan meningkatkan laba 

atau keuntungan. Namun, dalam praktiknya, apabila penjualan meningkat, 

kemungkinan besar laba akan meningkat pula. Hal ini akan terlihat dari 

omzet penjualan yang dimilikinya. Jadi dengan memberikan kebijakan 

penjualan secara kredit akan mampu meningkatkan penjualan sekaligus 

keuntungan. 
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3. Menjaga loyalitas pelanggan 

Menjaga loyalitas pelanggan artinya terkadang tidak selamanya pelanggan 

memiliki dana tunai untuk membeli barang dengan alasan tertentu sehingga 

jika dipaksakan, mungkin pelanggan tidak akan membeli produk kita, 

bahkan tidak menutup kemungkinan berpindah ke perusahaan lain. Oleh 

karena itu, untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan dapat 

memberikan pelayanan penjualan kredit. 

2.3.4.  Perputaran Piutang 

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar.Periode berputar atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah 

tergantung kepada syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat dalam 

piutang, ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah 

makin rendah. Tingkat perputaran piutang atau (receivable turnover) dapat 

diketahui dengan membagi jumlah kredit penjualan selama periode tertentu 

dengan jumlah rata-rata piutang. (Gitosudarmo, 2002:91) 

Menurut Kasmir (2011:176) mengungkapkan bahwa perputaran piutang 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama pengihan piutang 

selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini 

berputar dalam satu periode.  

Menurut Irawati (2006:54) perputaran piutang adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Kesimpulannya, jika semakin 

cepat perputaran piutang maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola 

piutangnya. 



23 
 

 

Jika dibuat dalam bentuk rumus menurut (Sugiyarso, G dan F.Winarni, 

2005: 35-36) sebagai berikut : 

Perputaran piutang = 
-

 

Rata-rata piutang   

Tinggi rendahnya receivable turnover mempunyai efek yang langsung 

terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang, makin tinggi 

turnovernya berarti makin cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu 

terikatnya modal dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan net credit sales 

tertentu dengan naiknya turnovernya, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil 

yang diinvestasikan dalam piutang. (Riyanto, 2001:91) 

 

 

 

2.4. Persediaan 

Persediaan merupakan salah satu komponen modal kerja yang tingkat 

likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan komponen modal kerja lainnya. 

Persediaan sangat penting bagi perusahaan, karena persediaan menjembatani 

kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Jumlah dan jenis persediaan sangat 

tergantung pada besar dan bentuk perusahaan. Dalam beberapa bentuk, persediaan 

perusahaan dapat mencapai lebih dari lima puluh persen aset perusahaan, sehingga 

dana yang diinvestasikan dalam persediaan juga sangat besar. (Sudana, 2011:225) 
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2.4.1. Pengertian Persediaan 

Menurut Ristono (2009:1) menyatakan bahwa persediaan dapat diartikan 

sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau 

periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, 

persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. 

Menurut Alexandri (2009:135) menyatakan bahwa persediaan adalah suatu 

aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual 

dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih 

dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. 

Menurut Dermawan (2007:189) mengungkapkan bahwa persediaan 

merupakan unsur utama dari modal kerja (aktiva lancar). Persediaan merupakan 

investasi yang sangat berarti pada banyak perusahaan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka diketahui bahwa persediaan 

adalah aset lancar yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena di dalamnya 

merupakan barang yang akan dijual di masa yang akan datang oleh perusahaan 

untuk memperoleh laba. 
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2.4.2. Jenis-Jenis Persediaan 

Jenis persediaan yang dimiliki oleh suatu persediaan sangat tergantung pada 

bidang usaha dari masing-masing perusahaan. (Sudana, 2011:225) 

Pada perusahaan dagang persediaannya berupa berbagai macam barang 

dagang, sedangkan pada perusahaan manufaktur persediaannya meliputi tiga 

macam yang utama, yaitu : 

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) 

2. Persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi (work in process 

in process inventory) 

3. Persediaan barang jadi (finished good inventory) 

2.4.3. Pentingnya Persediaan 

Menurut Sudana (2011:225) pentingnya persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Mengatur kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan agar lebih fleksibel. 

2. Memperkecil kemungkinan perusahaan gagal memenuhi permintaan 

pelanggan. 

3. Memperkecil kemungkinan terhentinya proses produksi karena tidak ada 

persediaan bahan baku.  

4. Perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh potongan 

kuantitas dari pemasok.  

5. Menghindari terjadinya fluktuasi harga yang meningkat serta  

6. Sebagai pengaman untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti. 

 



26 
 

 

Adanya persediaan mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan 

menurut Sudana (2011:226) yaitu: 

1. Perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana untuk persediaan, yang 

mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang 

likuiditasnya paling rendah.  

2. Kemungkinan persediaan mengalami kerusakan atau keausan sehingga 

nilainya menjadi turun. 

2.4.4. Perputaran Persediaan 

Menurut Munawir (2004 : 77) perputaran persediaan merupakan rasio antara 

jumlah harga pokok penjualan barang yang di jual dengan nilai rata-rata 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran ini menunjukkan berapa 

kali jumlah persediaan barang diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti). Untuk 

mengetahui rata-rata persediaan tersimpan dapat ditentukan dengan membagi 

jumlah hari-hari dalam satu tahun dengan perputaran dari persediaan tersebut. 

Menurut Harahap (2010 : 308) perputaran persediaan adalah: 

“Perputaran persediaan menunjukan seberapa cepat perputaran persediaan dalam 

siklus normal, semakin besar perputaran ini maka baik karena dianggap bahwa 

kegiatan penjualan berjalan cepat”. 

Ketiga macam persediaan yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan 

barang jadi dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda, 

dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh 

yang langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan 



27 
 

 

tersebut. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2004:77): 

Perputaran Persediaan
-

 

Rata-ratapersediaan  

Gitosudarmo (2002:93) mengemukakan mengenai perputaran persediaan yaitu: 

“Semakin tinggi tingkat perputarannya bararti makin pendek tingkatnya 

dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil serta 

sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya berarti semakin panjang 
terikat dana dalam persediaan. Dalam hal ini juga akan berpengaruh 

pemenuhan dana berasal dari luar perusahaan yang harus menanggung 

biaya bunga, dan besarnya bunga akan ditentukan lama pendeknya 

pengembalian pinjaman.” 

 

2.5. Profitabilitas 

Menurut Martono dan Harjito (2005:18) mendefinisikan mengenai 

profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal 

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

Menurut Irawati (2006:58) profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya 

semesteran, triwulanan, dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam beroperasi secara efisien. 

Menurut Riyanto (2001:35) mengemukakan profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu 

tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. 



28 
 

 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian profitabilitas maka 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa profitabilitas adalah suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

selama periode waktu tertentu dalam beroperasi secara efisien. 

 

2.5.1. Rasio Profitabilitas 

Menurut Sudana (2011:22) rasio profitabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang 

dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. 

Menurut Irawati (2006:58) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. 

 

2.5.2. Jenis-Jenis Profitabilitas 

Ada beberapa jenis profitabilitas untuk mengukur besar kecilnya 

profitabilitas menurut Sudana (2011:22), yaitu: 

1. Return on Assets (ROA)  

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting 

bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin 

besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau 

dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang 

lebih besar, dan sebaliknya. 
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2. Return on Equity (ROE)   

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio 

ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan 

modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

3. Profit Margin Ratio 

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin 

tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam 

menjalankan operasinya.  

Profit Margin Ratio dibedakan menjadi: 

a. Net Profit Margin  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan 

efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan 

keuangan yang ada dalam perusahaan. 

b. Operating Profit Margin  

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga 

dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini 
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menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam 

menghasilkan laba. 

c. Gross Profit Margin  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini 

menggambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. 

4. Basic Earning Power  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva 

yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. 

2.5.3. Return on Assets (ROA) 

Berdasarkan jenis-jenis rasio profitabilitas diatas, penulis hanya membatasi 

penelitian pada Retun On Assets (ROA), karena ROA merupakan alat analisis 

dalam mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan investasi yang 

ditanamkan dalam total aktiva yag digunakan untuk meraih keuntungan. 

Analisis Return On Assets (ROA) merupakan suatu teknik analisa yang 

lazim digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Return OnAssets (ROA) sendiri merupakan rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 
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ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya angka Return On 

Assets (ROA) menurut Sudana (2011:22) dalam penelitian ini adalah : 

ROA=  

 

2.5.3.1. Kelebihan Return on Assets (ROA) 

Kelebihan Return On Assets (ROA) menurut Syamsuddin (2004:58) 

yaitu: 

1. Selain ROA berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk keperluan 

perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. 

Perusahaan dapat mengistimasikan ROA yang harus melalui investasi pada 

aktiva tetap. 

2. ROA dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-

masing poduk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan 

system biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat 

dialokasikan ke dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk. 

3. Kegunaan ROA yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi penggunaan 

modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai 

apabila perusahaan telah melaksanakan praktek akuntansi secara benar. 



32 
 

 

2.5.3.2. Kelemahan Return OnAssets (ROA)  

Menurut Syamsudin (2004:59) mengenai kelemahan Return On Assets 

(ROA), sebagai berikut : 

1. Sulit membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan 

lain, karena perbedaan praktek akuntansi antar perusahaan. 

2. Analisa Return On Assets (ROA) saja tidak dapat dipakai untuk 

membandingkan antara dua perusahaan atau lebih dengan memperoleh 

hasil yang memuaskan. 
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2.6. Peneliti Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jurnal atau penelitian 

terdahulu untuk mendukung penelitian, penelitian terdahulu telah dirangkum 

sebagai berikut: 

1. Putra (2012), yang berjudul Pengaruh Perputaran piutang dan Perputaran 

Persedian Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food and beverge yang 

listing di BEI tahun 2010-2012 menjelaskan bahwa Perputaran piutang 

memiliki pengaruh terhadap return on investment. Perputaran persedian tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Return on Invesment. 

2. Darmayanti dan Yadnya (2013), yang berjudul pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas (ROA) 

perusahaan, menjelaskan bahwa variabel perputaran kas, perputaran 

persediaan, dan perputaran piutang secara parsial maupun simultan 

berpengaruhipositif dan signifikaniterhadap profitabilitas perusahaan 

foodiand beverage di BEI periode tahun 2010-2012. 

3. Fitri (2013), yang berjudul pengaruh perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan terhadap tingkat profitabilitas (ROI) perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI, menjelaskan bahwa perputaran piutang 

usaha tidak bepengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif 

dan komponen yang terdaftar di BEI, dan perputaran persediaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

4. Shanti dan Dewi (2013), yang berjudul pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 
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di BEI periode 2010-2013, menemukan bahwa perputaran kas, perputaran 

modal kerja, perputaran persediaan, dan perputaran piutang berpengaruh 

secara simultan dan parsial terhadap ROA. 

5. Sufiana dan Purnawati (2013), yang berjudul pengaruh perputaran kas, 

perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010, 

menemukan bahwa perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan 

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Sedangkan analisis 

secara parsial menunjukkan hanya perputaran piutang dan perputaran 

persediaan yang berpengaruh terhadap ROA. 

6. Susanto (2014) yang berjudul pengaruh perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2008-

2013, menemukan bahwa perputaran piutang berhubungan positif dan 

signifikan terhadap ROI. Sedangkan perputaran kas berpengaruh positif tapi 

tidak signifikan terhadap ROI. Secara simultan dengan menggunakan uji F 

menunjukkan perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh signifikan 

tehadap ROI. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

no Peneliti 
Populasi 

Penelitian 
Variabel Hasil penelitian 

Perbedaan dengan 

penelitian sekarang 

1.  Putra  

(2012) 
Perusahaa

n Food 

and 

beverge 

yang 

listing di 

BEI tahun 

2010-2012 

Variabel X yang 

digunakan 

Perputaran 

piutang dan 

Perputaran 

Persedian, 

Variabel Y yang 

digunakan   ROI 

Perputaran 

piutang 

memiliki 

pengaruh 

terhadap ROI 

Perputaran 

persedian tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap ROI 

Variabel X yang 

akan diteliti 

bertambah yaitu 

perputaran kas. 

Populasi penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi 

yang terdaftar di 

BEI. 

2.  Darma- 

yanti 

dan 

Yadnya 

(2013) 

Perusahaa

n 

foodiand 

beverage 

di BEI 

periode 

tahun 

2010-

2012. 

 

Variabel X yang 

digunakan  

perputaran kas, 

perputaran 

piutang, dan 

perputaran 

persediaan, 

variabel Y yang 

digunakan 

(ROA)  

Perputaran kas, 

perputaran 

persediaan, dan 

perputaran 

piutang secara 

parsial maupun 

simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap (ROA) 

Populasi penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi  

yang terdaftar di 

BEI. 

3. Fitri   

(2013) 
Perusahaa

n otomotif 

dan 

komponen 

yang 

terdaftar di 

BEI 

Variabel X yang 

digunakan 

perputaran 

piutang, dan 

perputaran 

persediaan, 

variabel Y yang 

digunakan (ROI) 

Perputaran 

piutang usaha  

dan perputaran 

persediaan tidak 

bepengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROI) 

Variabel X yang 

akan diteliti 

bertambah yaitu 

perputaran kas. 

Populasi penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi. 

4.  Shanti 

dan 

Dewi 

(2013) 

Perusahaa

n makanan 

dan 

minuman 

yang 

terdaftar di 

BEI 

periode 

2010-2013 

Variabel X yang 

digunakan  

perputaran kas,  

perputaran 

modal kerja, 

perputaran 

piutang,  dan 

perputaran 

persediaan, 

variabel Y yang 

digunakan 

(ROA) 

Perputaran kas, 

perputaran 

modal kerja, 

perputaran 

persediaan, 

dan perputaran 

piutang 

berpengaruh 

secara 

simultan dan 

parsial 

terhadap ROA. 

Variabel X yang 

akan diteliti tidak 

menggunakan 

perputaran modal 

kerja. 

Populasi penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi 

yang terdaftar di 

BEI. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Sumber : penelitian terdahulu (data diolah) 

 

 

 

no Peneliti 
Populasi 

Penelitian 
Variabel Hasil penelitian 

Perbedaan dengan 

penelitian sekarang 

5. Sufiana 

dan 

Purna- 

wati 

(2013) 

Perusahaa

n 

foodiand 

beverage 

di BEI 

periode 

tahun 

2008-

2010. 

 

Variabel X yang 

digunakan 

perputaran kas, 

perputaran 

persediaan, dan 

perputaran 

piutang variabel 

Y yang 

digunakan ROA 

Perputaran kas, 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan 

berpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap 

profitabilitas. 

Sedangkan 

analisis secara 

parsial 

menunjukkan 

hanya 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

yang 

berpengaruh 

terhadap ROA. 

Populasi penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi  

yang terdaftar di 

BEI. 

6. Susanto 

dkk 

(2014) 

Pada 

perusahaa

n asuransi 

yang 

terdaftar di 

BEI 

periode 

2008-2013 

Variabel X yang 

digunakan 

perputaran kas, 

dan perputaran 

piutang, 

Variabel Y yang 

digunakan yaitu 

ROI 

Perputaran kas 

dan perputaran 

piutang 

berpengaruh 

signifikan 

tehadap ROI. 
 

Variabel X yang 

akan diteliti 

bertambah yaitu 

perputaran 

persediaan. 

Populasi  penelitian 

yang akan diteliti 

adalah perusahaan 

industri konsumsi 

yang terdaftar di 

BEI. 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

Menurut Riyanto (2001:62) keterkaitan antara perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persedian terhadap profitabilitas adalah tinggi rendahnya 

tingkat perputaran modal kerja yang akan dipengaruhi oleh tingkat perputaran 

masing–masing komponen modal kerja akan berdampak langsung terhadap besar 

kecilnya dana yang diinvestasikan dalam bentuk modal kerja.  

Manajemen perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang 

yang tepat akan berpengaruh pada perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Sartono, 2001:122). 

Lamanya periode perputaran kas, piutang dan persediaan tergantung dari sifat 

atau kegiatan operasi suatu perusahaan, lamanya atau cepatnya perputaran akan 

menentukan besar kecilnya modal kerja. Perputaran modal kerja diharapkan 

terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga modal kerja yang 

ditanamkan cepat kembali (Rahmasari, 2011).  

 

2.7.1. Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan, terhadap ROA Perusahaan. 

2.7.2. Pengaruh Perputaran Kas terhadap ROA 

Kas merupakan salah satu komponen modal kerja yag paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Perputaran kas didefinisikan sebagai kemampuan uang kas berputar 

selama periode tertentu untuk memperoleh pendapatan. Perputaran kas dapat 

diketahui dengan cara membandingkan penjualan dengan jumlah kas rata-rata. 
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Semakin tinggi perputaran kas, maka kas perusahaan produktif sehingga (ROA) 

yang diperoleh perusahaan semakin meningkat (Riyanto, 2001:94). Menurut 

Riyanto (2001:95), semakin tinggi perputaran kas akan semakin baik, karena ini 

berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan keuntungan yang 

diperoleh akan semakin besar. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmayanti dan Yadnya (2013), 

Shanti dan Dewi (2013), dan Susanto (2014) yang menunjukkan bahwa 

perputaran kas berpengaruh terhadap ROA/ROI. Namun hal ini dibantah oleh 

Sufiana dan Purnawati (2013) yang mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang 

diuji secara parsial menunjukkan perputaran kas tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

  = Perputaran kas tidak berpengaruh terhadap ROA. 

  = Perputaran kas berpengaruh terhadap ROA. 

2.7.3. Pengaruh Perputaran Piutang terhadap ROA 

Piutang merupakan aset lancar yang paling likuid setelah kas dibandingkan 

aset lancar yang lainnya untuk mengubah piutang menjadi kas memerlukan waktu 

yang lebih pendek. Semakin lambat dalam melakukan penagihan piutang maka 

dapat mempengaruhi perputaran piutang yang akan dapat memperkecil cash ratio 

perusahaan. (Sudana, 2011:218) 

Menurut Sartono (2001:119) menyatakan bahwa semakin cepat periode 

berputarnya piutang menunjukkan semakin cepat penjualan kredit dapat kembali 

menjadi kas. Dengan perputaran piutang yang tinggi, modal yang diinvestasikan 

dalam piutang akan semakin sedikit, modal tersebut kemudian dapat digunakan ke 
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dalam aktivitas yang dapat menghasilkan profit sehingga dapat memaksimalkan 

(ROA) perusahaan. Perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal 

kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya menunjukkan 

semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit 

tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut meningkat. Riyanto 

(2001:90) 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putra (2012), Darmayanti dan 

Yadnya (2013), Shanti dan Dewi (2013), Sufiana dan Purnawati (2013), dan 

Susanto (2014) yang menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh 

terhadap ROA/ROI.  Namun hal ini dibantah oleh Fitri (2013) yang 

mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan perputaran piutang tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 = Perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap ROA. 

= Perputaran piutang berpengaruh terhadap ROA. 

 

2.7.4. Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap ROA 

Menurut Munawir (2004 : 77) perputaran persediaan merupakan rasio antara 

jumlah harga pokok penjualan barang yang di jual dengan nilai rata-rata 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran ini menunjukkan berapa 

kali jumlah persediaan barang diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti). Untuk 

mengetahui rata-rata persediaan tersimpan dapat ditentukan dengan membagi 

jumlah hari-hari dalam satu tahun denagn turn over dari persediaan tersebut. 
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Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutarkan barang, 

dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang 

tingkat penjualan yang ditentukan. Semua hal itu tentu untuk mencapai satu tujuan 

yaitu laba perusahaan atau lebih kepada profitabilitas perusahaan. 

Syamsuddin (2004:236) menyatakan bahwa makin tinggi tingkat perputaran 

persediaan, makin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang 

disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. 

Semakin tinggi perputaran persediaan, maka biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan dan perawatan barang di gudang kecil sehingga menghemat biaya. 

Semakin kecil biaya yang ditanggung oleh perusahaan maka semakin besar pula 

ROA yang dicapai. (Munawir, 2004:81) 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmayanti dan Yadnya (2013), 

Shanti dan Dewi (2013), Sufiana dan Purnawati (2013), dan Susanto (2014) yang 

menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA/ROI.  

Namun hal ini dibantah oleh Putra (2012), dan Fitri (2013) mengungkapkan 

bahwa hasil penelitiannya menunjukkan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

= Perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap ROA. 

= Perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA. 
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Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh dari perputaran modal kerja 

(perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan) terhadap ROA, 

penulis menggunakan konsep kuantitatif, dimana perputaran kas sebagai variabel 

X1 menggunakan indikator rasio perputaran kas, perputaran piutang sebagai 

variabel X2 menggunakan indikator rasio perputaran piutang, perputaran 

persediaan sebagai variabel X3 menggunakan indikator rasio perputaran 

persediaan, sedangkan Return On Assets sebagai variabel Y menggunakan 

indikator berupa rasio return on assets (ROA). 
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Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perputaran Kas  

(Riyanto, 2001:94-95) 

 

 

Perputaran Piutang  

(Sartono, 2001:119) / 

(Riyanto,2001:90) 

 

Perputaran Persediaan  

(Syamsuddin, 2004:236) / 

(Munawir, 2004:77,81) 

Return On Assets 

(Y) 

(Sartono, 2001:119) 

 (Riyanto, 2001:90,95) 

(Munawir, 2004:77,81) 

(Syamsuddin, 2004:236) 
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2.8. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Secara parsial 

 = Perputaran kas tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 = Perputaran kas berpengaruh terhadap ROA. 

= Perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 = Perputaran piutang berpengaruh terhadap ROA. 

= Perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap ROA. 

= Perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA. 

2. Secara simultan 

 = Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

 = Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap ROA. 

 


