
  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Laporan Keuangan   

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Ditinjau dari fungsinya, laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kinerja, aktivitas 

dan kondisi keuangan  suatu perusahaan, yang akan menjadi sumber informasi 

bagi analisis untuk mengambil suatu keputusan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2002:68) bahwa: 

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar   

data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut.

  

Sedangkan menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:32):  

   financial statements give an accounting picture of the firm s operations   

and  financial position.

 

Artinya laporan keuangan dapat memberikan suatu gambaran akuntansi dari 

pengoperasian dan penempatan keuangan perusahaan.   

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen dan diproses 

melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik perusahaan, calon 

investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepintingan untuk 

melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan.      



  
2.1.1 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan   

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial. Menurut Harahap (2004:132) tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai  

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari 

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai  laporan 

dalam menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam  

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas  

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan  

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,  

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.    

Manfaat intern dari hasil interpretasi laporan keuangan dapat berupa 

tingkat kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan saingan, efektifitas manajemen dalam pengoperasian 

perusahaan dan sebagainya, sedangkan manfaat ekstern dari hasil interpretasi 

laporan bagi investor dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk menanamkan dana atau menarik modalnya pada perusahaan, bagi 

kreditur yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemberian 

pinjaman kepada perusahaan.   

Secara luas manfaat rokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah 

informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis 

tersebut, dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki 



  
oleh perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

2.1.2  Pengguna Laporan Keuangan    

Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatkan informasi 

dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. 

Menurut Harianto dan Sudomo (2001:93) kelompok pengguna dan pemanfaat 

laporan keuangan tersebut adalah : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan untuk 

memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai pemilik 

perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi 

tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 

2. Investor 

Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang dihasilkan 

perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat berharga 

(securities). Selain itu menggunakan laporan neraca untuk menilai kesehatan 

perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 

3. Analisis Sekuritas 

Bagi para analisis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan 

investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan. 

4. Manajer  

Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk  

pertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Selain itu laporan  

keuangan digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan  

menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada  

pemegang saham. 

5. Karyawan  

Pengguna laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun di masa     

mendatang. 



  
6. Pemasok dan Kreditor 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses kredit dan 

perbankan. 

7. Pelanggan  

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang   

mampu memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan   

dan kualitas produk yang dibelinya. 

8. Pemerintah 

Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pajak 

untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 

9. Pengguna Lain  

Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga internasional, dan lain-lain.  

2.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan   

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.  

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis dalam berbagai jenis laporan 

keuangan.lam periode tertentu   

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:4) mengatakan bahwa : 

Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 
cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), dan catatan atau laporan keuangan, laporan lain serta materi 
pembahasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.

  



  
Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi). 

Sedangkan laporan lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di atas merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan utama, dan bukan laporan keuangan yang 

berdiri sendiri.  

2.1.4 Rasio Keuangan   

Analisis internal perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan pada 

setiap periode yang berasal dari neraca dan laporan laba-rugi. Analisis laporan 

keuangan yang dilakukan adalah menyangkut rasio-rasio keuangan perusahaan 

yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan.  

2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan   

Rasio keuangan dalam penggunaannya dari suatu perusahaan membantu 

memprediksikan nilai perusahaan di periode yang akan datang dengan 

menghitung dari laporan keuangan di periode sebelumnya.   

Pengertian analisis keuangan menurut Gitman (2006:54):   

Involves methods of calculating and interpreting ratios to analyze and    

monitor the firm s performance.

 

Artinya bahwa ratio keuangan meliputi metode untuk menghitung dan 

menginterpretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan mengawasi kinerja 

perusahaan.    

Kemudian menurut Abdullah (2004:41) bahwa :   

Rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan ntuk mengetahui    

hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan    

laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

 

Dengan demikian analisis rasio keuangan merupakan perbandingan dua data 

keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya. Analisis rasio 

juga memungkinkan manajer keuangan untuk memperkirakan reaksi para kreditor 

dan investor dan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 

diperoleh. 



  
2.1.4.2 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan   

Untuk analisis rasio keuangan, diperlukan rasio-rasio keuangan yang 

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan dihitung dengan 

menggabungkan angka-angka di neraca dengan angka-angka pada laporan 

keuangan. Menurut Abdullah (2004:41) membagi analisis rasio keuangan 

menjadi empat rasio utama, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas suatu perusahaan merupakan kemampuan keuangan perusahaan 

dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu tahun) dengan 

sejumlah aktiva lancar yang dimiliki. Tidak terdapat batasan tentang beberapa 

rasio yang terdapat pada kelompok rasio-rasio likuiditas maupun aspek 

lainnya. 

2. Rasio Aktivitas 

      Penggunaan rasio aktivitas pada umumnya guna mengukur efisiensi  

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Namun demikian secara  

individual rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam hal  

penggunaan persediaan dalam menghasilkan penjualan. 

3. Rasio Solvabilitas 

      Rasio solvabilitas atau debt ratio dipergunakan dengan pengukuran rentabilitas 

perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya, 

terutama jangka panjang. Besarnya jumlah utang yang terdapat pada neraca 

menunjukkan berapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. 

4. Rasio Profitabilitas 

      Rasio profitabilitas dipergunakan berhubungan dengan penilaian terhadap 

kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa pengukuran 

terhadap profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan yang masing-masing 

dihubungkan dengan total aktiva, modal sendiri maupun nilai perusahaan yang 

dicapai.   



  
2.2 Aktiva    

Setiap perusahaan memiliki aktiva yang berbeda-beda dalam hal jumlah 

dan jenis aktiva yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada perbedaan jenis 

operasi atau usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam mengelola 

aktiva atau asset yang dimiliki oleh perusahaan, seorang manajer keuangan harus 

dapat menentukan berapa besar alokasi untuk masing-masing aktiva serta bentuk-

bentuk aktiva harus dimiliki oleh perusahaan sehubungan dengan bidang usaha 

dari perusahaan tersebut.  

Investasi yang ditanamkan oleh perusahaan dapat berupa aktiva yang 

digunakan dalam jangka panjang yaitu aktiva tetap maupun aktiva yang 

digunakan dalam jangka pendek yaitu aktiva lancar. Suatu perusahaan akan 

membutuhkan aktiva dalam menjalankan setiap kegiatannya. Aktiva tersebut 

harus dikelola dengan baik agar mendapatkan keuntungan di masa depan.  

2.2.1 Pengertian Aktiva  

         Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tidak akan terlepas dari aktiva. 

Menurut Munawir (2002:30) bahwa:   

Aktiva  adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh    

suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau    

nilai wajarnya harus diukur secara secara objektif.     

Sedangkan menurut Skousen, Stice dan Stice yang diterjemahkan oleh Thomson 

Learning (2001:131) bahwa:   

Aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi di  masa depan 

yang diperoleh atau dikontrol oleh entitas tertentu sebagai hasil dari 

transaksi atau kejadian di masa lalu.

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktiva merupakan suatu 

sarana yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar 

mendapat keuntungan di masa depan.  

Setiap perusahaan memiliki aktiva yang berbeda-beda dalam hal jumlah 

dan jenis aktiva yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada perbedaan jenis 

operasi atau jenis usaha yang dilakukan oleh tiap perusahaan. Dalam mengelola 



  
aktiva atau asset yang dimiliki oleh setiap perusahaan, seorang manajer keuangan 

harus dapat menentukan berapa besar alokasi untuk masing-masing aktiva serta 

bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki oleh perusahaan, seorang manajer 

keuangan harus dapat menentukan berapa besar alokasi untuk masing-masing 

aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki oleh bidang usaha dari 

perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini hanya menggunakan aktiva lancar, 

sehingga hanya aktiva tersebut yang akan dibahas oleh penulis.  

2.2.2  Jenis Aktiva  

Di dalam suatu neraca perusahaan biasanya terdapat pengelompokkan 

mengenai aktiva. Skousen, Stice, dan Stice (2001:133), menjelaskan jenis-jenis 

aktiva sebagai berikut : 

1. Aktiva Lancar (kas, saham, investasi, piutang dagang, utang wesel, dan     

persediaan) 

2. Aktiva Tidak lancar (properti, gedung dan persediaan, aktiva tidak     

berwujud, aktiva tidak lancar lain, seperti halnya aktiva pajak penghasilan    

ditangguhkan)  

2.2.2.1 Aktiva Lancar 

       Suatu perusahaan dalam menghasilkan laba tergantung pada total 

investasinya. Total investasi tersebut diantaranya terdapat aktiva lancar. Menurut 

Prastowo dan Julianty (2002:17) bahwa:    

Aktiva lancar adalah aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan 

akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus 

operasi normal).

   

Sedangkan menurut Riyanto (2001:19): 

Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali perputaran 

dalam  proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam 

jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun).

  



    
Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:169) mengenai aktiva lancar dan 

perbedaannya dengan aktiva tetap adalah :    

Aktiva lancar didefenisikan sebagai aktiva yang secara normal 
berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang. 
Manajemen modal kerja biasanya menyangkut pengelolaan aktiva-
aktiva ini dan pengelolaan kewajiban-kewajiban lancar. Sedangkan 
pengelolaan aktiva tetap, yaitu yang berubah menjadi kas 
memerlukan lebih dari satu tahun, biasanya disebut capital 
budgeting.

  

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aktiva lancar adalah 

kas (uang tunai) atau asset lain yang diharapkan akan ditukar menjadi kas, dijual, 

atau dipakai selama siklus operasi normal perusahaan atau dalam satu tahun, 

tergantung mana yang lebih lama.  

2.2.2.2 Kelompok Aktiva Lancar  

Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga yang dapat diperjualbelikan, 

piutang dagang, persediaan, pendapatan, aktiva yang belum diterima dan 

pengeluaran dibayar dimuka. Menurut Prastowo dan Julianty (2002:17) yang 

termasuk ke dalam kelompok aktiva lancar adalah : 

1. Kas (cash) menunjukkan uang yang ada ditangan dan saldo rekening koran di 

bank. Kas meliputi koin, cek, wesel pos, giro dan setiap benda yang bersedia 

diterima oleh bank. 

2. Surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan (marketabel securities) 

meliputi saham, obligasi dan surat-surat berharga sejenis yang akan diubah ke 

dalam bentuk kas, selama siklus operasi perusahaan atau selama satu tahun, 

tergantung mana yang lebih lama dan yang tersedia untuk diperjualbelikan. 

3. Piutang dagang (accounts receivable) menunjukkan jumlah hutang pelanggan 

yang timbul dari penjualan atau pelayanan yang diberikan. Penyisihan piutang 

ragu-ragu (allowance for doubtful account) yang terdapat dalam kebanyakan 

neraca merupakan perhitungan kontra-aktiva. 

4. Persediaan (inventory) menunjukkan barang dagangan, barang dalam proses 

dan bahan mentah yang digunakan perusahaan sehari-hari dalam operasi 



  
pembuatan dan penjualannya. Persediaan biasanya dilaporkan pada tingkat 

harga atau di bawah tingkat harga atau nilai pasar. 

5. Aktiva tertangguh (accrued assets) atau pendapatan yang belum diterima 

(accrued revenue) merupakan pendapatan di mana pelayanan telah diberikan 

atau barang telah dikirim tapi belum dicatat dalam perkiraan yaitu pendapatan 

yang belum dicatat.  

2.2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktiva Lancar  

Beberapa faktor mempengaruhi besarnya aktiva lancar, relatif terhadap 

total aktiva tetap. Menurut M. Hanafi (2004:521) faktor-faktor tersebut adalah 

1. Karakteristik Bisnis 

Sektor usaha (industri) mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain, 

termasuk dalam penggunaan modal kerja. Sektor retail cenderung mempunyai 

persediaan barang dagangan (yang berarti modal kerja) yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan manufaktur. Sektor tertentu mempunyai utang lancar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva lancarnya. 

2. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan kecil cenderung mempunyai modal kerja yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan besar. 

3. Aktivitas Perusahaan 

Jika perusahaan meningkat aktivitasnya (penjualan meningkat), aktiva lancar  

dan utang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Semakin tinggi 

penjualan dengan demikian akan semakin besar aktiva lancar suatu perusahaan. 

4. Stabilitas penjualan perusahaan 

Jika penjualan stabil, aktiva lancar cenderung semakibaliknya, jikan kecil. 

Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar cenderung semakin besar. 

                                                                                                                 

2.3 Pengertian Modal   

Modal dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting. 

Semakin besar suatu perusahaan, tuntutan keberadaan modal akan semakin besar 

pula. Ada beberapa definisi mengenai modal, yaitu : 



   
Menurut Munawir (2000:19):  

Modal adalah hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang  

ditunjukkan  dalam pos modal (modal saham), surplus, dan laba  

ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan  

terhadap seluruh hutang-hutangnya.

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal adalah kelebihan aktiva 

atas hutang yang mempunyai kekuasaan untuk menggunkan barang modal. Selain 

pengertian di atas, menurut Riyanto (2000:19) terdapat pengertian tentang modal 

lainnya yang juga sangat penting, yaitu : 

1. Menurut Bentuknya (modal aktif), yaitu modal yang tertera di sebelah debet  

dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana dana diperoleh   

a. Modal aktif berdasarkan cara dan lamanya perputaran dapat dibedakan 

antara lain: 

1) Aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam 

proses produksi dan proses perputaran dalam jangka waktu pendek 

(umumnya kurang dari satu tahun). 

2)  Aktiva Tetap yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara 

berangsur habis turut serta dalam proses perputarannya dalam jangka 

waktu yang panjang (lebih dari satu tahun). 

b. Modal aktif berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan 

dibedakan menjadi dua ; 

1) Modal kerja (working capital) adalah jumlah keseluruhan aktiva 

lancar (gross working capital) atau kelebihan dari aktiva di atas 

hutang lanacar (net working capital). 

2) Modal tetap adalah jumlah keseluruhan aktiva tetap. 

2. Menurut sumbernya atau asalnya (modal pasif) yaitu modal yang tertera di  

sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana 

dana diperoleh. Modal pasif berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua 

yaitu: 



   
a. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik modal perusahaan itu               

sendiri dan hasil usahanya (cadangan, laba yang ditahan), atau berasal dari  

pengambilan bagian, persero,dll). 

      b. Modal asing (modal kreditur atau hutang) adalah modal yang berasal dari               

kreditur ini merupakan hutang perusahaan.     

Modal pasif berdasarkan lamanya penggunaan dibedakan menjadi modal 

jangka panjang dan modal jangka pendek. Pembagian modal pasif juga didasarkan 

pada : 

1.    Syarat likuiditas yang terdiri dari modal jangka pendek dan modal jangka 

panjang 

2. Syarat solvabilitas yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing 

3. Syarat rentabilitas yang terdiri dari modal dengan penetapan tidak tetap 

(modal saham)  

2.3.1  Modal Kerja    

Modal kerja (working capital) merupakan investasi perusahaan dalam 

aktiva likuid (liquid assets), istilah aktiva liquid digunakan untuk menunjukkan 

aktiva-aktiva yang dapat segera dikonversikan menjadi kas. Kas berdasarkan 

definisi ini merupakan aktiva paling liquid. Untuk aktiva-aktiva lain selain kas, 

memiliki dimensi likuiditas : 

1. Waktu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva menjadi kas, dan 

2. Tingkat kepastian dikaitkan dengan rasio konversi, harga, atau realisasi dari    

aktiva.   

Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan 

operasinya sehari-sehari, misalnya untuk memberikan uang muka pembelian 

bahan baku, membayar upah, gaji pegawai dan sebagainya, serta uang atau dana 

yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali masuk ke dalam 

perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Uang 

yang masuk berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi 

untuk membiaya operasi selanjutnya.  



    
Pengertian modal kerja menurut Gitman (2006:628) bahwa :   

Working capital is a current assets, which represent the  portion   of 

investment that circulaters from one from to another in the ordinary 

conduct of business.

 

Artinya bahwa aktiva lancar yang menunjukkan sejumlah investasi yang berputar 

dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang ada dalam suatu bisnis.   

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:185) :  

Modal kerja adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari 
investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam 
melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat-
surat berharga yang mudah diuangkan (missal giro, cek, deposito),, 
piutang dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak 
melebihi satu tahun  atau jangka waktu operasi normal perusahaan.

     

          Modal kerja menurut Syamsuddin (2007:201), yaitu :   

Manajemen modal kerja berkenaan dengan management current  

account perusahaan (aktiva lancar dan utang lancar).

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan investasi 

perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar adalah 

aktiva yang secara normal dapat diubah  menjadi kas dalam jangka waktu satu 

tahun. Secara umum aktiva lancar (current assets) terdiri dari uang kas atau tunai, 

surat-surat berharga, piutang dan persediaan. Sedangkan hutang lancar (current 

liabilities) terdiri dari hutang-hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang 

usaha dan hutang-hutang pada bank lain yang berusia kurang dari satu tahun.   

2.3.2 Konsep Modal Kerja    

Pengertian modal kerja diatas masih umum sehingga masih mengalami 

kesulitan untuk menetapkan elemen-elemen modal kerja. Untuk memudahkan 

dalam menetapkan elemen-elemen modal kerja maka dikenal tiga konsep modal 

kerja. 

Menurut Sutrisno (2003:44) ada tiga konsep modal kerja yang umum 

dipergunakan, yaitu :  



  
1. Modal kerja kuantitatif 

Konsep ini menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam 

aktiva yang masa perputarannta kurang dari satu tahun. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah keseluruhan eelemn aktiva lancar. Oleh karena semua 

elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut 

modal kerja bruto atau gross working capital. 

2. Modal kerja kualitatif 

Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar tetapi telah 

mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan 

demikian dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh 

pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Karena konsep ini, hutang lancar 

telah dikeluarkan dari perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisish 

antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya (net working capital). 

3. Modal kerja fungsional  

Pengertian modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan 

didirikannya perubahan pada satu periode tertentu.   

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan  mengenai 

pengertian modal kerja yaitu merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar 

yang ada dalam perusahaan dan modal kerja bsebagai kelebihan aktiva lancar atas 

hutang lancarnya yang disebut dengan net working capital dan yang merupakan 

keseluruhan aktiva lancar disebut gross working capital. Walaupun pengertian 

modal kerja dibedakan antara net working capital dan gross working capital 

seperti di atas, namun untuk pos-pos yang tercakup dalam aktiva lancar adalah 

sama antara net concept dan gross concept seperti kas, surat berharga, piutang-

piutang, inventaris dan pembayaran dimuka. 

Jadi pada dasarnya modal kerja meliputi kebijakan manajemen yang berupa : 

1. Penentuan besarnya aktiva lancar yang harus dipertahankan berupa banyaknya 

sumber-sumber keuangan perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva lancar. 



  
2. Kebijakan yang menyangkut hubungan antara berbagai jenis aktiva dan cara 

pembiayaannya.  

2.3.3 Jenis-Jenis Modal Kerja   

Bagi suatu perusahaan, terjadinya modal kerja yang memadai akan 

menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Beroperasinya perusahaan akan 

mengalami perubahan-perubahan yang nantinya akan mempengaruhi kebutuhan 

modal yang diperlukan. Modal kerja yang tersedia harus dapat menutup biaya-

biaya.   

Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode belum 

tentu sama, hal ini disebabkan oleh berubah volume produksi yang akan 

dihasilkan oleh perusahaan. Perubahan itu sendiri kemungkinan disebabkan 

adanya permintaan yang tidak sama dari waktu ke waktu, seperti adanya 

permintaan disebabkan musiman. Oleh karena itu kebutuhan modal kerja juga 

bisa mengalami perubahan.   

Ada beberapa klasifikasi modal kerja menurut Sutrisno (2003:45) yang 

mengutip pernyataan A. W. Taylor : 

1. Modal kerja permanen (permanent working capital) 

Yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan 

dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal 

kerja permanen ini dapat dibedakan dalam : 

a. Modal kerja primer (primary working capital)   

Yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk    

menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 

b. Modal kerja normal (normal working capital) 

Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi    

dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan   

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas 

normal perusahaan.   



  
2. Modal kerja variabel (variable working capital) 

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

dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi 

perusahaan. Modal kerja ini dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) 

b. Modal kerja siklis (cyclical working capital) 

Merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh   

fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (emergency working capital) 

Merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh   

keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. 

Jadi berdasarkan beberapa klasifikasi modal kerja dapat dikatakan bahwa modal 

kerja yang ada pada suatu perusahaan digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari, serta mengelolanya sehingga dapat menunjang kegiatan 

perusahaan.  

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja   

Modal suatu perusahaan harus cukup jumlahnya, atau dalam arti harus 

mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-

sehari. Penentuan besarnya jumlah modal kerja yang cukup bagi suatu perusahaan 

merupakan hal yang tidak mudah, karena menurut Sundjaja dan Barlian 

(2003:189) modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penting diantaranya : 

1. Besar kecilnya skala usaha perusahaan 

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan besar berbeda dengan perusahaan 

kecil. Karena perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat lebih luasnya 

sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil yang 

sangat bergantung pada beberapa sumber saja. Pada perusahaan kecil, tidak 

tertagihnya beberapa piutang para pelanggan dapat sangat mempengaruhi 

unsur-unsur modal kerja lainnya seperti kas dan persediaan.  



  
2. Aktivitas perusahaan 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan 

barang dagangan sedangkan perusahaan yang menjual persediaannya secara 

tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini mempengaruhi tingkat perputaran 

dan jumlah modal kerja suatu perusahaan. Demikian pula dengan syarat 

pembelian dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh 

barang yang akan dijual. 

3. Volume penjualan 

Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi 

kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat maka kebutuhan modal kerja 

pun akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 

4. Perkembangan teknologi 

Kemajuan teknologi khususnya yang berhubungan dengan proses produksi 

akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatisasi yang mengakibatkan 

proses produksi yang lebih cepat membutuhkan persediaan bahan baku yang 

lebih banyak agar kapasitas maksimum dapat tercapai, selain itu akan membuat 

perusahaan mempunyai persediaan barang jadi dalam jumlah yang lebih 

banyak pula bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan penjualan yang besar. 

5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas 

Adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan mengakibatkan 

jumlah modal kerja yang relatif besar mempunyai kecenderungan untuk 

mengurangi laba perusahaan, tetapi dengan menahan uang kas dan  persediaan 

barang yang lebih besar akan membuat perusahaan lebih mampu untuk 

membayar transaksi yang dilakukan dan risiko kehilangan pelanggan tidak 

akan terjadi karena perusahaan mempunyai persedian yang cukup.  

2.3.5 Manfaat Modal Kerja   

Modal kerja pada suatu perusahaan harus mampu membiayai pengeluaran 

atau kebutuhan-kebutuhan operasi perusahaan karena dengan modal kerja yang 

mencukupi maka akan menguntungkan perusahaan, disamping memungkinkan 

bagi perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan modal kerja 



  
yang terlalu besar akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena terdapat 

modal yang menganggur atau tidak terpakai.   

Menurut Munawir (2002:116), keberadaan modal kerja yang cukup akan 

memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut : 

1. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja kurangnya aktiva lancar 

2. Memungkinkan untuk membayar semua kewajiban tepat pada waktunya 

3. Menjamin dimilikinya credit standing perusahaan semakin besar dan  

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya  

atau kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi 

4. Memungkinkan memiliki persediaan barang yang cukup untuk melayani  

konsumen 

5. Bagi perusahaan untuk memberikan syarat-syarat kredit yang lebih  

menarik bagi pelanggan 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa untuk dibutuhkan  

2.3.6 Komponen Modal Kerja   

Pada umumnya komponen modal kerja yang sering dijumpai dalam 

perusahaan terdiri dari kas, piutang dan persediaan.   

Menurut Alwi (2000:24) bahwa :   

Komponen modal kerja adalah kas, surat-surat berharga, piutang    

dan investor serta utang lancar.

 

Sedangkan modal kerja menurut Brigham dan Weston (2001:150) 

bahwa: 

Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek 

seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang usaha, dan 

persediaan.

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan modal kerja 

menyangkut komponen aktiva lancar dan hutang lancar sehingga dapat diketahui 

bahwa komponen modal kerja terdiri dari : kas, sekuritas (surat-surat berharga), 

piutang dagang, hutang lancar, dan persediaan. 



  
2.3.7 Pentingnya Pengelolaan Modal Kerja   

Suatu modal kerja yang ada dalam perusahaan dapat membantu kinerja 

suatu perusahaan. Menurut Martono dan Harjito (2002:74), ada beberapa alasan 

yang mendasari pentingnya pengelolaan modal kerja, antara lain : 

1. Aktiva lancar dari perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan  

jasa memiliki jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah aktiva  

secara keseluruhan.  

a. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi 

pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memilikiakses pada dasar modal 

untuk pendanaan jangka panjangnya. 

2. Manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai 

untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. 

3. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan 

harga saham perusahaan. 

4. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan 

dana untuk membelanjai aktiva lancar.  

2.3.8 Kebijakan Modal Kerja   

Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai 

tujuannya. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, kebijakan dalam 

pengelolaan modal kerja juga berbeda. Ada tiga tipe kebijakan modal kerja yang 

dikemukakan oleh Sutrisno (2003:46-49) kemungkinan digunakan oleh 

perusahaan, yaitu : 

1. Kebijakan konservatif 

Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang 

dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif ini modal kerja 

permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana 

jangka pendek.    



  
2. Kebijakan agresif 

Pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber 

dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal 

kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. 

3. Kebijakan moderat 

Pada kebijakan ini aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal kerja 

permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal 

kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan 

moderat mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif sekaligus 

agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebijakan modal kerja 

yang sifatnya tetap dibelanjai dengan sumber modal yang permanen atau 

sumber dana yang berjangka panjang. Sumber modal yang permanen seperti 

saham, sedangkan sumber modal berjangka panjang yang lain adalah obligasi 

(hutang jangka panjang).  

2.3.9 Sumber-sumber Modal Kerja   

Kebutuhan modal kerja perusahaan diperoleh dari beberapa sumber. 

Menurut Prastowo dan Julianty (2002:109), modal kerja yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dapat dipenuhi dari empat aktivitas pembelanjaan yang memberikan 

modal kerja, yaitu : 

1. Operasi periode berjalan 

Sumber modal kerja yang penting adalah berasal dari aktivitas operasi 

perusahaan selama periode berjalan. Laporan laba rugi memuat data tentang 

aktivitas operasi perusahaan, dan karenanya kita dapat menggunakan data 

tersebut untuk menentukan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi. 

Penghasilan yang dicatat berdasarkan basis akrual, mengakibatkan kenaikan 

aktiva lancar seperti kas atau piutang. Oleh karenanya menaikkan modal kerja. 

Biaya yang dicatat atas dasar basis akrual, mengakibatkan penurunan aktiva 

lancar atau kenaikan hutang lancar seperti hutang dagang.   



  
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 penjualan tersebut. Oleh karena itu, setiap laba atau rugi 

penjualan aktiva tak lancar yang dilaporkan pada laporan laba rugi harus 

dikurangkan dari angka laba bersih, untuk menentukan jumlah modal kerja 

yang berasal dari operasi. 

3. Penerbitan hutang jangka panjang 

Penerbitan surat hutang jangka panjang, seperti wesel atau obligasi secara tunai 

akan mengakibatkan kenaikkan modal kerja sebesar jumlah yang diterima pada 

saat hutang tersebut diterbitkan. Sedangkan hutang jangka pendek bukanlah 

merupakan sumber modal kerja, karena hutang jangka pendek tidak menaikkan 

modal kerja, karena hutang jangka pendek tidak menaikkan modal kerja. 

Transaksi hutang jangka pendek hanya mempengaruhi rekening-rekening 

lancar saja. 

4. Penerbitan modal saham 

Penerbitan saham preferen (saham istimewa) atau saham biasa secara tunai 

atau aktiva lancar lainnya, akan meningkatkan modal kerja, karena transaksi ini 

mengakibatkan kenaikkan aktiva lancar dan modal dengan jumlah yang sama. 

Hal yang sama juga berlaku untuk penerbitan kembali treasury stock secara 

tunai atau aktiva lancar lainnya, yang menyebabkan kenaikkan modal kerja. 

Tambahan investasi bunga aktiva lancar yang dilakukan oleh pemilik 

individual atau partner merupakan sumber modal kerja. Akan tetapi, penerbitan 

saham sebagai dividen saham (stock dividen) atau split tidak mempengaruhi 

rekening modal kerja saja.  

2.3.10 Penggunaan Modal Kerja   

Setelah perusahaan memperoleh modal kerja, selanjutnya perusahaan akan 

menggunakannya untuk kebutuhan aktivitas perusahaan. Prastowo dan Julianty 

(2002:113) mengklasifikasikan penggunaan modal kerja menjadi empat, yaitu : 

1. Pembelian aktiva tak lancar 



  
Apabila aktiva tak lancar seperti tanah, gedung, mesin, dan peralatan atau 

investasi jangka panjang dibeli dengan cara ditukar dengan aktiva lancar atau 

hutang lancar, maka modal kerja akan mengalami penurunan dengan jumlah 

sebesar harga beli aktiva tersebut. 

2. Pembayaran Hutang Jangka Panjang 

Apabila perusahaan menggunakan aktiva lancar untuk membayar hutang 

jangka panjang seperti hutang obligasi, maka modal kerja perusahaan akan 

mengalami penurunan sebesar 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 untuk dimiliki kembali sebagai 

treasury, maka modal kerja akan berkurang (penggunaan modal kerja) sebesar 

jumlah aktiva lancar yang digunakan. 

4. Pengumuman dividen oleh perusahaan yang akan dibayar secara tunai (kas) 

akan menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang, bukan pembayarannya 

yang mempengaruhi modal kerja. Pengumuman dividen membentuk hutang 

dividen (hutang lancar) yang menyebabkan modal kerja berkurang. Pada saat 

kas harus dibayarkan atas dividen tersebut, aktiva lancar (kas) dan hutang 

lancar (hutang dividen) akan berkurang dengan jumlah yang sama, sehingga 

tidak mempengaruhi modal kerja. 

Sebelum menggunakan modal kerja, perusahaan perlu mempertimbangkan 

sumber modal kerja yang dimiliki untuk dapat mencegah pemborosan.  

2.4   Perputaran Modal Kerja   

Pada dasarnya modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar 

dalam perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran 

modal kerja (working capital turnover period) dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalamkomponen-komponen modal kerja sampai saat dimana 

kembali lagi menjadi kas. 

Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputarannya atau 

semakin tinggi perputarannya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah 



  
tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen 

modal kerja tersebut. Tingkat perputaran modal kerja atau aktiva lancar dapat 

dihitung dari neraca dan income statement pada suatu saat tertentu, dengan cara 

sebagai berikut :   

Perhitungan modal kerja menurut Harahap (2001:266) bahwa :   

Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar .   

Dapat disimpulkan perhitungan modal kerja adalah :     

Selanjutnya menurut Riyanto (2001:62) bahwa : 

Periode perputaran modal kerja (working capital turnover period) 

dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-

komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi 

kas.

 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja diawali 

pada saat modal kerja diinvestasikan dalam periode perputaran komponen-

komponennya sampai kembali lagi menjadi kas, yang menunjukkan makin pendek 

periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat 

perputaran modal kerjanya.   

2.5  Kas 

       Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang 

tunai atau kas. Kas merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. 

Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan 

usahanya. 

2.5.1 Pengertian Kas     

Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan membutuhkan uang tunai 

atau kas yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari 

maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap.   

Modal kerja = Aktiva Lancar-Hutang Lancar

 



    
Brealey dan Myers (2003:852): 

The cash consist of currency, demand deposit (funds in checking 

accounts), and time deposit (funds saving accounts).

  

Artinya, bahwa kas terdiri dari mata uang, giro, deposito (rekening koran bank), 

dan deposito berjangka (rekening tabungan).   

Jadi untuk dapat dilaporkan sebagai kas haruslah siap tersedia untuk 

digunakan membayar kewajiban lancar dan beban dari berbagai pembelanjaan 

perusahaan. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia 

dalam deposito di bank. Instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti 

pos wesel, cek yang disyahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga 

dipandang sebaga kas. Kas harus siap tersedia umtuk pembayaran kewajiban dan 

harus bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya.  

2.5.2    Motif Menyimpan Kas   

Kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. 

Makin besar jumlah yang ada dalam perusahaan, berarti makin tinggi tingkat 

likuiditasnya. Ini berarti perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil dalam 

memenuhi kewajiban financial-nya. Tetap tidak berarti bahwa perusahaan harus 

mempertahankan uang kas dalam relatif besar, karena makin besar kas makin 

banyak uang yang menganggur, sehingga akan memperkecil tingkat profitabilitas. 

Namun demikian agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban financial tepat pada 

waktunya maka sebaiknya peusahaan mempertahankan persediaan kas minimal 

yang disebut safety cash balance.   

Menurut Sawir (2005:182) ada tiga alasan (motif) perusahaan atau unit 

ekonomi lainnya untuk menyimpan kas antara lain : 

1. Motif transaksi 

Motif pertama adalah agar memungkinkan perusahaan untuk melakukan 

transaksi dalam kegiatan usahanya. Motif ini berkenaan dengan kebutuhan 

akan kas yang dapat diperkirakan, seperti untuk membayar tagihan, 

pembayaran upah dan gaji, dan pembayaran utang kepada kreditur apabila 

jatuh tempo. 



  
2. Motif berjaga-jaga 

Motif kedua adalah untuk berjaga-jaga menutupi kebutuhan pembayaran yang 

tidak terduga sebelumnya. Motif ini berkenaan dengan ketidakpastian arus kas 

operasional. 

3. Motif spekulasi 

Motif ketiga adalah agar memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat 

memanfaatkan kesempatan keuntungan yang mungkin muncul. 

Disamping ketiga motif kepemilikan kas tersebut, perusahaan menahan kas untuk 

saldo kompensasi (compensating balance). Saldo kompensasi ini berupa sejumlah 

data minimum yang diharuskan untuk tetap ada di bank dalam rekening 

perusahaan. Compensating balance  merupakan biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan untuk membayar jasa dari pihak perbankan, karenanya tidak dapat 

digunakan untuk investasi dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan.   

2.5.3 Aliran Kas dalam Perusahaan   

Dalam perusahaan, kas dapat dilihat sebgai suatu aliran. Dari segi 

perputarannya, kas meliputi aliran kas masuk (cash flow) dan kas keluar (cash 

outflow). Menurut Gitman (2003:631), aliran kas dalam perusahaan terdiri dari 

aliran operasi (operating flow) dan aliran keuangan (financial and legal flow). 

Operating flow adalah aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang berhubungan 

dengan siklus produksi perusahaan. Aliran operasi kas masuk berasal dari 

penjualan tunai, penerimaan, pembayaran piutang, dan lain-lain. 

Sedangkan financial and legal flow adalah aliran kas yang berasal dari 

pembayaran dan penerimaan bunga, pembyaran pajak, dan penerimaan kelebihan 

pembayaran pajak, pembayaran dan penerimaan dari hutang, pembayaran dividen, 

pembelian kembali saham, dan penerimaan penjualan saham.    

IAI dalam PSAK (2004) no 2 disebutkan bahwa :   

Arus kas adalah arus kas masuk dalam arus kas keluar kas setara    

kas.

  



  
Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain 
yang bukan merupakan aktivitas investasi dalam aktivitas 
pendanaan.

 
Aktivitas investasi dalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

 

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan 
pinjaman perusahaan.

  

IAI dalam PSAK (IAI:2004) dijelaskan pula : 

1. Aktivitas operasi  

Jumlah kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas histori 

bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan.   

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau 

rugi bersih. Beberapa contoh arus kas operasi : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain 

c. Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa  

d. Pembayaran kas kepada karyawan 

e. Pembayaran dan penerimaan kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali 

jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi.  



  
2. Aktivitas investasi   

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi : 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva  tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya. 

c. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya 

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

d. Pembayaran kas sehubungan dengan future contract, forward contract, option 

contract, dan swapt contract. Kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk 

tujuan perdagangan (dealing of trading) atau apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

3. Aktivitas pendanaan    

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa 

depan oleh para pemasok modal perusahaan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah : 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya 

b. Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menembus    

saham perusahaan 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman    

lainnya. 

d. Pelunasan pinjaman 

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lease) untuk mengurangi saldo    

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance    

lease) 



  
Penerimaan kas dan pengeluaran kas pada perusahaan akan berlangsung terus-

menerus. Kas mengalir dalam suatu daur, dimulai dari digunakannya kas untuk 

membeli aktiva, kemudian aktiva tersebut digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan (laba) dan akhirnya modal dan keuntungan tersebut kembali dalam 

bentuk kas.  

2.5.4 Pengelolaan Kas yang Efisien 

           Pengelolaan kas yang baik dalam suatu perusahaan sangatlah penting, hal 

ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Tugas seorang 

manajer keuangan adalah untuk membuat strategi dalam pengelolaan kas 

perusahaan. Strategi dasar yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kas 

menurut Syamsuddin (2004:234): 

1. Membayar utang dagang selambat mungkin asal jangan sampai mengurangi 

kepercayaan pihak suplier kepada perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap 

potongan nilai (cash discount) yang menguntungkan perusahaan. 

2. Mengatur perputran persediaan secepat mungkin tetapi hindari perusahaan 

pada masa-masa selanjutnya (konsumen kehilangan kepercayaan kepada 

perusahaan). 

3. Kumpulkan piutang secepat mungkin tetapi jangan sampai mengakibatkan 

kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang 

karena ketatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penjualan kredit dan 

pengumpulan piutang.  

2.5.5 Perputaran Kas   

Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan penjualan. Perbandingan 

antara penjualan bersih dengan rata-rata kas mencerminkan tingkat perputaran 

kas. Persamaan tingkat perputaran kas menurut Syamsuddin (2004:238):  

    

  



  
Makin  tinggi tingkat perputaran kas, semakin baik. Hal ini berarti makin tinggi 

efisiensi penggunaan kas. Tetapi apabila tingkat perputaran terlalu tinggi jumlah 

kas yang tersedia terlalu kecil untuk kegiatan perusahaan dan kondisi demikian 

membahayakan posisi likuiditas perusahaan  

2.6 Piutang     

Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualannya 

kebanyakan perusahaan menjual produknya dengan kredit sehingga terjadi 

piutang. Piutang merupakan salah satu komponen modal kerjaa yang dibutuhkan  

oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.  

2.6.1  Pengertian Piutang  

Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang 

dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain. Misalnya, piutang kepada 

pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena 

adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk 

pembelian atau kontrak kerja lainnya.  

Menurut Munawir (2004:15) mendefinisikan piutang sebagai berikut :  

Piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau  

langganan) sebagai  akibat adanya penjualan barang dagangan  

secara kredit.

 

Artinya, piutang merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan dimasa 

yang akan datang dari adanya penjualan dimasa sekarang, dimana barang sudah 

disediakan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati. Pengelolaan piutang ini sangat penting 

supaya risiko dari pemberian kredit dapat diminimumkan.  

2.6.2   Pentingnya Piutang  

Dalam suatu perusahaan, piutang mempunyai nilai yang cukup 

berpengaruh dalam laporan keuangan. Biasanya nilai piutang tersebut dapat 

mempengaruhi keseluruhan nilai perusahaan. Penjualan kredit tidak segera 



  
menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, dan pada 

saat jatuh tempo terjadi aliran kas masuk (cash inflow) yang berasal dari 

pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian maka piutang (receivable) 

merupakan elemen modal kerja yang juga harus dalam keadaan berputar secara 

terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja.  

Menurut Syamsuddin (2004:255) bahwa :  

Untuk dapat mempertahankan langganan-langganan yang sudah 

ada sekarang dan untuk menarik langganan-langganan baru, 

perusahaan pada umumnya melakukan penjualan secara kredit.

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan aset penting bagi 

perusahaan karena merupakan bagian aktiva lancar yang nilainya bisa mencapai 

setengah dari aktiva lancar. Oleh karena itu, manajemen diharapkan bisa menaruh 

perhatian yang cukup terhadap masalah-masalah piutang untuk menghindari 

terjadinya kerugian perusahaan.  

2.6.3   Penilaian Piutang  

Piutang biasanya dicatat dalam neraca berdasarkan taksiran jumlah yang 

akan mengurangkan taksiran yang tidak bisa ditagih terhadap saldo piutang 

tersebut. Perusahaan pada umumnya menentukan jumlah tertentu dari piutang 

yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Cadangan penyisihan di muka untuk 

ditagih yang tidak dapat ditagih kemudian, hari ini dicatat dengan ayat jurnal 

penyesuaian pada akhir periode fiskal.  

Piutang yang dimiliki perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan 

volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat 

dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang.  

Penurunan rasio penjualan kredit dengan rata-rata piutang menurut 

Munawir (2004:75) dapat disebabkan oleh beberapa faktor : 

1. Turunnya penjualan dan naiknya piutang 

2. Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar 

3. Naiknya penjualan dengan piutang yang tetap 

4. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap 



  
5. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah  

2.6.4 Perputaran Piutang   

Piutang selalu dalam keadaan berputar. Periode perputaran atau periode 

terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada sayarat pembayarannya. 

Makin lemah atau makin lama syarat pembayarannya makin lama modal 

terikatnya pada piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode 

tertentu adalah semakin rendah. Dalam hal ini, tingkat perputaran piutang 

mmeberi gambaran berapa kali rata-rata piutang terjadi atau timbul dan diterima 

pembayarannya dalam suatu periode. 

Dalam menentukan besarnya jumlah perputaran piutang menurut Syamsuddin 

(2004:49) :   

   

Jika tidak terdapat data mengenai penjualan secara kredit, dapat pula 

digunakan data total penjualan. Dengan demikian perpuran piutang dapat 

ditentukan : 

   

Sedangkan untuk menghitung periode atau lamanya perputaran piutang : 

   

Semakin besar tingkat perputaran piutang menunjukkan tingkat waktu atau 

terjadinya piutang, karena penjualan kredit dengan pembayaran piutang. Dengan 

kata lain semakin cepat perputaran piutangnya semakin baik. Tingkat perputaran 

piutang memberi gambaran tentang kecepatan pengumpulan piutang. Untuk pihak 

intern perusahaan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengumpulan 

piutang. 



  
2.7     Pengertian Profitabilitas   

Pada umumnya tujuan dari perusahaan adalah untuk menghasilkan laba, 

dan salah satu cara dalam meningkatkan perolehan laba adalah dengan 

meningkatkan efisiensi penggunaan dana perusahaan dalam pengadaan aktiva 

tetap. Namun, laba yang tinggi belum cukup untuk dapat dijadikan sebuah ukuran 

bahwa suatu perusahaan berjalan dengan baik dan efisien. Tingkat efisiensi suatu 

perusahaan baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh 

dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut atau dengan kata 

lain menghitung profitabilitasnya.   

Untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan biasanya 

digunakan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran yang sering kali digunakan adalah 

rasio yang menghubungkan antara dua data keuangan. Analisis dan penafsiran 

rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi 

keuangan perusahaan dengan menghubungkan elemen-elemen dari laporan laba 

rugi dan unsur-unsur yang terkandung dalam neraca akan diketahui banyak 

gambaran tentang keadaan financial suatu perusahaan. Elemen-elemen yang akan 

dihubungkan tergantung pada aspek financial yang ingin diketahui dengan 

membandingkan elemen-elemen tertentu dari laporan laba rugi dengan unsur-

unsur yang terkandung dalam neraca tersebut, akan dapat diketahui keadaan atau 

tingkat financial leverage dan tingkat profitabilitas perusahaan serta rasio-rasio 

lainnya yang dibutuhkan.   

Rasio profitabilitas, merupakan alat analisa yang sering digunakan oleh 

pengambil keputusan dalam mempertimbangkan suatu keputusan disamping rasio 

likuiditas dan solvabilitas.    

Menurut Sutrisno (2000:20) bahwa : 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di 

dalamnya.

   

Menurut Gitman (2006:629) : 

Profitability is the relationship between revenue, and cost generated by 

using the firm s assets both current and fixed in productive activitie.

 



   
Artinya, yaitu suatu hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan 

dengan penggunaan asset lancar dan tetap dalam aktivitas produksi perusahaan.   

Selanjutnya Sawir (2003:17) bahwa : 

Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan manajemen.

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan.   

Ada berbagai cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan, 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang bersumber dari operasi suatu 

usaha, atau laba netto sesudah pajak dengan keseluruhan aktiva, atau laba netto 

sesudah pajak dengan modal sendiri.  

2.7.1 Pengukuran Profitabilitas   

Dalam setiap perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profit 

yang diperolehnya. Pengukuran terhadap profit akan memungkinkan bagi 

perusahaan dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat earning 

dalam hubungan dengan volume penjualan jumlah aktiva dan investasi tertentu 

dari pihak manajemen.   

Menurut Gitman (2006:67)  bahwa dalam profitability ratio ini ada 

beberapa rumusan yang digunakan diantaranya adalah : 

a. 

  

b. 

  

c. 

  

d. 

  

e. 

 



  
f. 

   
Seperti terlihat di atas bahwa ada beberapa cara untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan. Namun, penulis membatasi hanya akan menggunakan 

dengan cara rasio return on investment (ROI) yang merupakan suatu cara untuk 

mengukur seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan.  

2.8       Kerangka Pemikiran  

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, setiap perusahaan tentu 

membutuhkan modal yang cukup agar kontinuitas perusahaan dapat berjalan 

dengan baik, modal ini berupa aktiva lancar yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk yang bisa meningkatkan laba. Di samping itu, pengelolaan keuangan 

secara efektif dan efisien menjadi salah satu kunci di dalam keberhasilan suatu 

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk di 

dalamnya pengelolaan modal kerja. 

Pentingnya manajemen modal kerja menurut Sartono (2001:345) bahwa :  
Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk 

pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. 
Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas 
penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan 
akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak 
memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat membayar kewajiban 
jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi masalah 
likuiditas.

  

Modal kerja merupakan unsur yang berperan penting dalam menghasilkan 

pendapatan. Tingginya investasi perusahaan yang tercermin dalam aktiva lancar 

menunjukkan hal tersebut. Dalam penentuan besarnya jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan, kesalahan atau ketidaktepatan yang terjadi akan mengakibatkan 

aktivitas perusahaan terganggu. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, 

maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian 

pengelolaan aktiva lancar yang meliputi kas, piutang dan persediaan melalui 



  
perkembangan modal kerja merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

   Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:155) bahwa : 

Modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi 
yang berputar dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam 
melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat 
berharga yang mudah diuangkan misal cek, giro (deposito), piutang 
dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak melebihi 
satu tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan.

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur modal kerja perusahaan 

terdiri dari kas, piutang dan persediaan.   

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti 

makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai 

risiko yang lebih kecil untuk dapat memenuhi kewajiban financialnya.  

Menurut Harnanto  (2002:148) bahwa :  
Kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang diakui oleh  

masyarakat dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat  
untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan  
ekonomi di dalam perusahaan.

  

Perusahaan tidak berarti harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas 

yang sangat besar, karena semakin besarnya kas akan semakin banyak uang yang 

menganggur, sehingga akan memperkecil tingkat profitabilitasnya. Menurut 

Husnan dan Pudjiastuti (2004:105) bahwa : 

Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa 
dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban financial 
perusahaan. Karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan 
keuntungan yang paling rendah. Masalah utama dalam pengelolaan 
kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak 
agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar.

   

Oleh karena itu, manajer keuangan perlu menentukan jumlah kas yang 

optimal, agar dapat meningkatkan profitabilitas disatu sisi juga dapat menjamin 

tingkat likuiditas perusahaan.  Disamping itu, perusahaan juga harus menentukan 



  
tingkat piutang yang ada dalam perusahaan agar disatu sisi dapat meningkatkan 

penjualan disisi lain harus juga dapat meminimalkan risiko tidak dibayarnya 

piutang oleh konsumen.  

Menurut Abdullah (2004:137) bahwa kebanyakan perusahaan investasi 

pada aktiva lancar berupa piutang antara 40-45% dari total aktiva lancar, atau 

hampir 25% terhadap aktiva tetap. Oleh karena itu, manajemen investasi dalam 

piutang merupakan bagian dalam manajemen keuangan, karena berkaitan dengan 

pencapaian profit suatu perusahaan, sehingga dengan meningkatkan penjualan 

maka kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin besar, jika 

kebijakan pengelolaan piutang dan kebijakan penagihan dapat dilakukan dengan 

baik.   

Menurut Sutrisno (2003:61) bahwa :   

Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat  

penjualan secara kredit.

  

Timbulnya piutang yang diakibatkan oleh penjualan kredit diharapkan 

dapat meningkatkan penjualan dengan pada akhirnya untuk meningkatkan 

profitabilitas. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:117) bahwa : 

Piutang merupakan proses penjualan barang hasil produksi secara 
kredit. Penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya 
untuk meningkatkan (atau untuk mencegah penurunan) penjualan. 
Dengan penjualan yang makin meningkat, diharapkan laba juga akan 
meningkat.

   

Aktiva lancar lain yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan 

adalah persediaan. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada 

risiko bahwa perusahaan pada suatu saat tidak dapat memenuhi keinginan dari 

para pelanggannya yang memerlukan atau meminta barang atau jasa yang 

dihasilkan. Hal ini mungkin terjadi, karena tidak selamanya barang tersedia setiap 

saat, yang berarti pula bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan 

memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat. Jadi persediaan sangatlah 

penting artinya untuk setiap perusahaan, baik perusahaan yang menghasilkan 

barang ataupun jasa. 



   
Melalui pemenuhan permintaan, konsumen diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan profitabilitas. Menurut Riyanto (2001:69)  bahwa :   

Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam 
persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan 
perusahan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam 
inventory akan menekan keuntungan perusahaan.

  

Berdasarkan komponen modal kerja yang telah dijelaskan, maka aliran 

atau perputaran modal kerja perlu dijaga kelancarannya agar perusahaan dapat 

memperoleh laba yang diharapkan dalam rangka meningkatkan profitabilitas. 

Laba atau profit sering pula dikaitkan  dengan ukuran efisiensi dan efektifitas dari 

suatu unit kerja dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan atau dengan kata 

lain efisiensi dan efektifitas dari satu unit kerja dalam memanfaatkan sumber daya 

perusahaan akan tergambar melalui profitabilitasnya.   

Menurut Sartono (2001:122) bahwa :   

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba  

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal  

sendiri.

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan dengan penggunaan 

aktiva tetap dan aktiva lancar perusahaan dalam aktivitas produktif. Tingkat 

profitabilitas dapat diukur dengan menggambarkan rasio profitabilitas.  

Menurut Martono dan Harjito (2003:59):  

Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan 

laba dalam  hubungannya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukkan laba dalam  hubungannya dengan investasi.

 

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Gross Profit Margin, 

Operating Income Ratio (Operating Profit Margin), Operating ratio, Net Profit 

Margin, Earning Power of Total Investment (Rate of Return On Investment/ROI) 

dan Rate of Return For the Owners (Rate of Return on Worth). 



   
Dalam menghitung tingkat profitabilitas, penulis menggunakan Return On 

Investment (ROI) sebagai indikator, karena perhitungan tersebut didasarkan atas 

laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva perusahaan yang merupakan 

cerminan dari investasi pada aktiva tetap dan modal kerja untuk menjalankan 

operasi perusahaan.  

ROI merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam total asset yang 

digunakan untul menghasilkan keuntungan.  

Pengertian Return On Investment  menurut Bergevin (2002:274) :   

Measures of wealth creation from a given level and type of capital.

 

Artinya yaitu suatu tindakan penciptaan kekayaan adalah dari tingkat tertentu dan 

jenis modalnya.  

Kemudian menurut Riyanto (2001:336) pengertian ROI adalah :  

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk  menghasilkan keuntungan netto.

 

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROI menunjukkan besarnya 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maksimal. Modal kerja yang 

merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar (current asset) 

diharapkan dapat dialokasikan secara optimal.  

Hal tersebut berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Sundjaja dan 

Barlian (2002:158), bahwa investasi dalam aktiva lancar berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas.  

Total investasi dalam perusahaan terdiri dari aktiva tetap dan modal 
kerja (aktiva  lancar) dan laba perusahaan akan meningkat dilihat 
dari hubungan antara pendapatan dan laba yang dihasilkan dari 
penggunaan aktiva perusahaan baik aktiva tetap maupun modal 
kerja (aktiva lancar) dalam kegiatan yang produktif.

  

Berdasarkan uraian tersebut, modal kerja sangat berperan dalam kinerja 

perusahaan, sehingga dibutuhkan keputusan yang tepat dalam pengambilan suatu 

keputusan untuk melakukan investasi dalam modal kerja seperti yang 

dikemukakan oleh Gitman (2006:629) bahwa: 



   
Too much investment in current assets reduced profitability where as to 

little investment increases the risk of not being able to pay debt at they 

comedue.

  

Maksud dari uraian di atas adalah investasi dalam aktiva lancar yang terlalu 

banyak akan menurunkan profitabilitas, padahal investasi yang terlalu sedikit akan 

meningkatkan risiko ketidakmampuan membayar utang pada saat jatuh tempo.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap sangat 

berperan dalam kinerja perusahaan sehingga dibutuhkan pemikiran yang matang 

dalam pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan orientasi bahwa  suatu 

perusahaan akan melakukan investasi jika investasi tersebut menguntungkan bagi 

perusahaan, dalam hal ini dapat memberikan peningkatan laba perusahaan dimana 

hal ini dapat dilihat dari ROI.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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2.9       Hipotesis Penelitian   

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan 

penelitian, dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

- Perputaran kas, dan perputaran piutang secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada industri rokok yang 

listing di BEI periode 2007-2011 

- Perputaran kas, dan perputaran piutang secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada industri rokok yang listing di 

BEI periode 2007-2011  

2.10 Pengaruh Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang terhadap 

Profitabilitas   

Pada dasarnya modal kerja suatu perusahaan selalu dalam keadaan 

berputar selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan beroperasi. Bila 

ditelaah secara mendalam ternyata modal kerja merupakan salah satu unsur 

penting dalam penentuan tinggi rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan, 

karena baik laba bersih operasi atau laba usaha, penjualan, maupun aktiva 

operasional sebenarnya ditentukan oleh besarnya modal kerja.   

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:155) bahwa :  

modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi 
yang berputar dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam 
melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat 
berharga, yang mudah dituangkan misalnya giro (deposito), piutang 
dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak melebihi 
satu tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan.

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur modal kerja perusahaan 

terdiri dari kas, sekuritas/surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Apabila 



  
proses produksi atau operasi perusahaan meningkat, maka jelas perusahaan 

membutuhkan modal kerja yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan. Dengan peningkatan pendapatan diharapkan profitabilitas perusahaan 

akan meningkat pula.   

Menurut Sartono (2001:122) bahwa : 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri.

   

Sedangkan menurut Irawati (2006:96) : 

Tingkat profitabilitas perusahaan akan dipengaruhi oleh investasi 

modal kerja.

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa modal kerja yang terdiri dari kas, 

sekuritas, piutang, dan persediaan suatu perusahaanpada umumnya akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas yang tercermin pada peningkatan biaya 

operasional perusahaan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. 

Tingkat profitabilitas akan semakin maksimal apabila proses produksi suatu 

barang meningkat, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan.  

2.10.1 Pengaruh Kas terhadap Profitabilitas  

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti 

makin tinggi tingkat likuiditasnya, hal nini menunjukkan makin banyaknya uang 

yang menganggur sehingga akan memperkecil tingkat profitabilitas perusahaan.   

Menurut Harnanto (2002:148): 

Kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang diakui oleh 

masyarakat dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat 

untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan 

ekonomi di dalam perusahaan.

   

Hal ini menunjukkan bahwa kas dapat dijadikan tolok ukur bagi 

kelangsungan berbagai transaksi atau kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. 



  
Pada dasarnya suatu perusahaan menggunakan kas untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan tujuan untuk mendapatkan profitabilitas.   

Menurut Munawir (2002:148) bahwa : 

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya.

   

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit dengan 

menggunakan modal yang dimilikinya termasuk kas. Kas memiliki hubungan 

dengan tingkat profitabilitas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Husnan dan 

Pudjiastuti (2004:105) bahwa : 

Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa 
dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban financial 
perusahaan. Karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan 
keuntungan yang paling rendah. Masalah utama dalam pengelolaan 
kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak 
agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar.

  

Dengan kata lain, apabila kas yang tersedia dalam sebuah perusahaan semakin 

besar, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin berkurang.  

2.10.2 Pengaruh Piutang terhadap Profitabilitas   

Dalam rangka untuk memperbesar volume penjualannya, kebanyakan 

perusahaan menjual produknya dengan cara kredit atau piutang.   

Menurut Sutrisno (2003:61) bahwa :   

Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagia akibat   

penjualan secara kredit.

 

Pada dasarnya makin besar jumlah piutang dalam suatu perusahaan maka akan 

semakin besar pula risiko yang akan ditanggungnya, tetapi bersamaan dengan itu 

pula dapat memperbesar tingkat profitabilitas.   

Pengaruh besarnya piutang terhadap profitabilitas menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2004:117) bahwa :  



  
Piutang merupakan proses penjualan barang hasil produksi secara 

kredit. Penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya 
untuk meningkatkan (atau untuk mencegah penurunan) penjualan. 
Dengan penjualan yang makin meningkat, diharapkan laba juga akan 
meningkat.

  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang memiliki peranan yang 

penting di perusahaan yaitu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam 

bentuk investasi yang tertanam dalam piutang.                        


