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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1  Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perkembangan sebuah perusahaan, salah satu peran tersebut adalah bagaimana 

suatu perusahaan dalam merencanakan manajemen pemasaran keuangan dimasa 

mendatang yang nantinya dapat merumuskan bagaimana sasaran-sasaran 

keuangan dapat dicapai. Tetapi dalam penerapannya manajemen keuangan tidak 

dapat berdiri sendiri. Manajemen keuangan berkaitan erat dengan berbagai 

disiplin ilmu yang lain seperti akuntansi, ilmu ekonomi khususnya makro & 

mikro, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya 

manusia. 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan dapat berpengaruh terhadap kemajuan suatu 

perusahaan, manajemen keuangan membahas bagaimana suatu perusahaan dapat 

mengelola keuangan dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik 

terhadap perusahaan nantinya. seperti teori-teori lain, teori keuangan juga 

mengalami perkembangan untuk memperkuat pengertian manajemen keuangan 

maka menurut para ahli manajemen keuangan adalah :  
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 Menurut Gitman&Zutter (2012:4) pengertian manajemen keuangan 

adalah  

“managerial finance is concerned with the duties of the financial 

manager working in a business. Financial managers administer the 

financial affairs of all types of businesses-private and public, large and 

small, profit seeking and not for profit. They perform such varied tasks 

as developing a financial plan or budget, extending credit to customers, 

evaluating proposed large expenditures, and raising money to fund the 

firm’s operations.” 

 Artinya bahwa Keuangan manajerial berkaitan dengan kewajiban dari  

seorang manajer keuangan yang bekerja dalam bisnis. Manajer keuangan 

mengelola urusan keuangan dari semua jenis bisnis-swasta dan publik, besar dan 

kecil,untuk  mencari keuntungan maupun tidak. Mereka melakukan tugas 

bervariasi seperti mengembangkan rencana keuangan atau anggaran, memperluas 

kredit kepada pelanggan, mengevaluasi pengeluaran besar yang diusulkan, dan 

menghimpun dana untuk keperluan operasi perusahaan. 

 Sama halnya menurut Kasmir(2010:5) mengartikan bahwa :  

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan 

dengan bagaimana memperoleh dana, bagaimana mengelola dana, 

dan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif oleh suatu 

perusahaan”. 

 Sedangkan menurut Sutrisno(2003:3) : 

“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 

diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 

yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien”. 
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 Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

pengertian manajemen keuangan yaitu segala usaha perusahaan dalam 

memperoleh dana dan memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai segala 

aktivitas perusahaan, kemudian dana tersebut dialokasikan kedalam berbagai 

bentuk investasi. 

2.1.2   Fungsi Manajemen Keuangan 

 Menurut Harmono (2009:18) ada tiga macam fungsi manajemen 

keuangan yaitu : 

1. Keputusan investasi 

Keputusan investasi ini menyangkut bagaimana manajer keuangan 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Hasil dari 

kebijakan investasi, secara sederhana dapat dilihat pada sisi aktiva 

neraca perusahaan. 

2. Keputusan pembelanjaan kegiatan usaha 

Dalam hal ini seorang manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber 

pembelanjaan yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Hasil 

kebijakan sumber pembelanjaan, secara sederhana dapat dilihat pada 

sisi passiva neraca perusahaan. 
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3. Keputusan deviden 

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen 

ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh 

pemegang saham. 

 Uraian tersebut di atas memberikan indikasi bahwa fungsi pokok 

pembelanjaan menduduki posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal 

ini baru dapat dirasakan apabila fungsi pembelanjaan tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya yang mengakibatkan terganggunya keseluruhan dari 

aktivitas perusahaan. 

2.1.3  Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan 

dana dan mengelola aset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan atau 

sasaran. Sebagai tujuan normatif(seharusnya) tujuan manajemen keuangan 

berkaitan dengan keputusan di bidang keuangan untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, maka nilai perusahaan akan 

tercermin dari nilai pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang belum go public, maka nilai 

perusahaan adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan tersebut dijual. Tujuan 

memaksimumkan nilai perusahaan disebut juga sebagai memaksimumkan 

kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham yang dapat diartikan juga 

sebagai memaksimumkan harga saham dari perusahaan. 
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 Menurut Ross et. al. (2006:11) tujuan manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“The goal of financial management is to maximize the current value 

per share of the existing stock.” 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan 

(memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham 

perusahaan. 

2.2  Laporan Keuangan 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Setiap perusahaan mempunyai suatu laporan keuangan yang digunakan 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengetahui data keuangan sebuah perusahaan serta aktivitas dari suatu 

perusahaan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2010:65) adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 
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 Menurut Sundjaja dan Barlian (2007:87) mengemukakan 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 Munawir (2004:5), menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan adalah dua faktor yang disusun oleh akuntan 

pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu 

adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan 

atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar 

ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan 

(laba ditahan)”. 

 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, 

keadaan keuangan perusahaan, dan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan 

pada suatu periode tertentu, yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 Dalam menganalisa dan menafsirkan laporan keuangan, seorang 

penganalisis harus mempunyai pengertian mengenai bentuk-bentuk maupun 

prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah yang mungkin timbul 

dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, rugi 

laba dan arus kas. 
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a. Neraca 

 Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. 

Neraca menunjukkan aktiva, hutang dan modal sendiri suatu perusahaan pada hari 

terakhir periode akuntansi. Aktiva menunjukkan penggunaan dana, hutang dan 

modal menunjukkan sumber dana yang diperoleh. 

 Sedangkan menurut Sutrisno (2008:9), neraca merupakan laporan yang 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca 

bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan pada suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan 

sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender sehingga neraca sering disebut 

dengan balance sheet. Pengertian lain tentang neraca dikemukakan oleh Abdul 

Halim dan Sarwoko (2008:38) merupakan neraca yang menunjukkan aktiva, 

utang dan modal sendiri suatu perusahaan pada hari terakhir periode akuntansi. 

 Menurut Darsono (2005:18) komponen neraca terdiri atas : 

1. Aktiva 

Pada sisi aktiva neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling 

lancar. Pengertian paling lancar disini adalah kemampuan aktiva 

tersebut untuk dikompersi menjadi kas. Dengan demikian, maka 

penggolongan aktiva dalam neraca adalah  
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a.  Aktiva lancar 

Dalam aktiva lancar, aktiva dikelompokkan berdasarkan urutan 

yang paling lancar. Aktiva lancar disini adalah yang paling mudah 

dan cepat untuk dijadikan uang atau kas. 

b.  Aktiva tetap 

Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan 

dan peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva 

tetap disusun berdasarkan urutan yang paling tidak likuid (lancar). 

c.  Aktiva lain-lain 

Aktiva lain-lain adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki 

oleh perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau 

investasi yang tidak dikelompokkan dalam aktiva tetap dan aktiva 

lancar. 

2.  Kewajiban dan Ekuitas 

Darsono (2005:19) berpendapat bahwa kewajiban adalah hak dari 

pemberi hutang (kreditor) terhadap kekayaan perusahaan, sedangkan 

ekuitas adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Pos-pos dalam 

sisi ini dikelompokkan sesuai dengan besar kecilnya kemungkinan 

hak tersebut akan dibayar. Semakin besar kemungkinan hak atas 

perusahaan dibayar, semakin atas urutannya dalam neraca. 

Pembagian dalam sisi kewajiban dan ekuitas dalam neraca adalah : 
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a. Kewajiban jangka pendek 

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban kepada kreditor yang 

akan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. 

Komponennya antara lain adalah hutang dagang, hutang gaji, 

hutang pajak, hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, 

dan hutanghutang lain. 

b.  Kewajiban jangka panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan 

dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi 

atau satu tahun. Komponennya adalah hutang bank, hutang 

obligasi, hutang wesel dan hutang surat-surat berharga lainnya. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan. Hak pemilik akan 

dibayarkan hanya melalui dividen kas atau dividen likuiditas 

akhir. Komponen dari ekuitas meliputi modal saham baik biasa 

maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. 

b. Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah 

penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode 

tertentu sebagaimana halnya neraca, laporan laba rugi juga disusun tiap akhir 

tahun. Menurut Sutrisno (2008:10), laporan rugi laba adalah laporan yang 

menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan menurut  

Menurut Dewi Astuti (2004:17) mengemukakan bahwa laporan laba rugi 
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merupakan laporan yang mengikhtiarkan pendapatan dan beban perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu, yang umumnya setiap kuartal atau setiap tahun. 

 Sedangkan menurut Darsono (2005:20) laporan laba rugi merupakan 

akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya-biaya selama 

periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Untuk melihat periode 

waktu tertentu yang dilaporkan, maka pembaca laporan laba rugi perlu 

memperhatikan kepala (heading) pada laporan tersebut. 

 Komponen laba rugi menurut Darsono (2005:21) adalah : 

a. Pendapatan/Penjualan 

b. Harga Pokok Penjualan 

c. Biaya Pemasaran 

d. Biaya Administrasi dan Umum 

e. Pendapatan Luar Usaha 

f. Biaya Luar Usaha 

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan laba 

rugi merupakan suatu daftar perusahaan dimana didalamnya didasarkan atas 

semua pendapatan dan biaya-biaya sedemikian rupa yang terjadi pada periode 

tertentu yang disusun secara sistematis sehingga dengan mudah dapat diketahui 

apakah suatu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. 
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c. Laporan Arus Kas 

 Laporan ini menggambarkan tentang perputaran uang (kas dan bank) 

selama periode tertentu, misalnya bulanan dan tahunan. Laporan arus kas terdiri 

dari kas untuk kegiatan operasional dan kas untuk kegiatan pendanaan. 

2.2.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi baik bagi 

penulis maupun penguna laporan keuangan. Bagi penulis laporan keuangan sangat 

penting karena digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses analisisnya 

sedangkan bagi para pengguna laporan keuangan digunakan untuk membuat 

keputusan yang bersifat keuangan. 

 Tujuan laporan keuangan diungkapkan dalam “penyajian laporan 

keuangan”, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia yang dikutif oleh (Harianto, 2001:45) sebagai berikut : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 

 Agar pembuat keputusan tidak menderita kerugian atau paling tidak, 

mampu menghindarkan kerugian yang lebih besar, semua keputusan harus 

didasarkan pada informasi yang lengkap, nyata, valid, dan penting. Informasi 

yang mempunyai karakteristik seperti itu salah satunya adalah laporan keuangan. 
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2.2.3  Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan harus disajikan secara periodik untuk pihak-pihak 

yang berkepentingan, menurut Harianto (2001:93), kelompok pengguna dan 

pemanfaat laporan keuangan adalah 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham sebuah perusahaan akan sangat berkepentingan 

untuk memanfaatkan informasi 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 juga menggunakan laporan 

keuangan neraca untuk menilai kesehatan perusahaan yang 

mengeluarkan surat berharga tersebut. 

3. Analis Sekuritas 

Bagi para analis sekuritas dan juga manajer investasi suatu 

perusahaan investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan 

analis teknik dan analis fundamental. Prioritasnya adalah untuk 

mendeteksi ketidaktepatan harga surat berharga. 
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4. Manajer  

Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk 

pertanggungjawaban 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  

Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk melihat rencana 

pensiun dimasa yang akan datang. 

6. Pemasok dan Kreditur 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang sangat berperan dalam 

proses kredit dalam 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. 
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2.3  Analisis Rasio Keuangan 

2.3.1  Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Salah satu analisis keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini 

digunakan dalam melihat kekuatan dan kelemahan di bidang financial yang akan 

membantu dalam menilai manajemen masa lalu dan masa yang akan datang. 

 Rasio keuangan menurut Keown dkk (2005:108) adalah : 

“Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab setidaknya 4 

pertanyaan: bagaimana tingkat likuiditas perusahaan, apakah 

manajemen efektif dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva 

yang dimiliki perusahaan, bagaimana perusahaan didanai, apakah 

pemegang saham biasa mendapat tingkat pengembalian yang 

cukup”. 

 Masih menurut Keown (2005:7) bahwa : 

“Rasio keuangan merupakan penulisan ulang data akuntansi 

kedalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan”. 

Kemudian analisis keuangan menurut Harahap (2004:297) berupa : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

 Dengan menganalisis rasio keuangan, seorang analis keuangan akan 

dapat menilai manajer keuangan dalam merencanakan dan mengimplementasikan 
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setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham. 

2.3.2  Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Manfaat analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, 

yaitu: 

a. Pihak internal 

Laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan, dan evaluasi usaha yang sedang berjalan. 

Sedangkan untuk karyawan dapat memberikan gambaran apakah 

perusahaan mampu memberikan balas jasa. 

b. Pihak Eksternal 

Untuk pihak investor berkepentingan dengan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, informasi dengan 

resiko terkait dengan investasi modal,  serta manfaat dalam 

menentukan kebijaksanaan. 

2.4  Pengertian Modal kerja 

 Pengertian modal kerja atau working capital menurut Djarwanto (2001) 

adalah berhubungan dengan keseluruhan dana yang digunakan selama periode 

akuntansi tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk 

periode akuntansi yang bersangkutan (current income). Weston dan Brigham 

(1994) mengemukakan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan pada 

aktiva jangka pendek, seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang 

usaha dan persediaan, sedangkan menurut Munawir (2004) modal kerja adalah 
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kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh 

hutanghutangnya. 

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek dalam bentuk kas, 

sekuritas, piutang dan persediaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan 

operasi perusahaan. 

 Menurut Riyanto (2001) mengenai pengertian modal kerja dapat 

dikemukakan adanya beberapa konsep: 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang diperlukan 

untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai 

operasinya yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana (fund) 

yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dengan demikian, 

modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah 

aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal 

kerja bruto (gross working capital). Modal kerja yang besar menurut 

konsep ini tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, 

serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan. 

2. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya 

jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Dengan 

demikian maka sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, di mana 
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bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu, 

modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar 

yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. Modal kerja dalam 

pengertian ini sering disebut modal kerja neto (net working capital). 

Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva 

lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya (hutang jangka 

pendek).  

Rumus net working capital = aktiva lancar – hutang lancar  

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan 

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dari usaha pokok 

perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan periode ini (currentincome). Ada sebagian dana yang 

digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan untuk 

periode berikutnya (future income).  
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2.4.1  Jenis Modal Kerja 

 Menurut Riyanto (2001), modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada 

perusahaan untuk dapat menjalani fungsinya atau dengan kata lain 

modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran 

usaha. Modalkerja ini terdiri dari: 

a. Modal kerja primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah 

modalkerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjagakontinuitas usahanya. 

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

yangdibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang 

normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal Kerja Variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari: 

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

kerjayang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi 

musim. 

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

yangjumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi 

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

kerjayang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang 

tidak diketahui sebelumnya. 

2.4.2  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Modal Kerja 

 Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu 

perusahaan bukan merupakan hal yang mudah, karena modal kerja yang 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut (Munawir, 2004): 

1.  Sifat atau jenis perusahaan 

Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha 

yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan 

jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal 

kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak 

memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun 

persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawai maupun 

untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau 

penerimaan-penerimaan saat itu juga, sedangkan piutang biasanya 

ditagih dalam waktu relatif pendek. Bagi perusahaan industri 

dibutuhkan modal kerja yang lebih besar karena perusahaan harus 

mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar 

perusahaan tidak mengalami kesulitan di dalam operasinya. 
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2. Waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung 

dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang 

yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk 

memproduksi barang, maka jumlah modal semakin besar. 

3. Syarat pembelian dan penjualan 

Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian 

yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang 

harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Di samping itu 

modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat penjualan. Semakin lunak 

kredit (jangka kredit lebih panjang) yang diberikan kepada 

langganan akan semakin besar kebutuhan modal kerja yang harus 

ditanamkan dalam piutang. 

4. Tingkat perputaran persediaan 

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal 

kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan 

semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang 

tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan 

persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkatl kerja yang 

diperlukan semakin besar. Perputaran persediaan akan mengurangi 

risiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau 
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perubahan selera konsumen, di samping itu akan menghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 

5. Tingkat perputaran piutang 

Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan 

piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek berarti 

kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk 

mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi diperlukan 

pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat 

sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, 

maksimum kredit bagi langganan serta penagihan piutang. 

6. Volume Penjualan 

Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan 

operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat 

penjualan tinggi maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi, 

sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang 

rendah. 

7. Faktor Musim dan Siklus 

Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan 

siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan 

yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja 

yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk 

persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan 

menjelang puncak penjualan.  
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2.4.3   Sumber Modal Kerja 

 Menurut Munawir (2004), pada dasarnya modal kerja terdiri dari dua 

bagian pokok, yaitu: 

a. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah 

minimumyang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar tanpa kesulitan keuangan. 

b. Jumlah modal kerja variabel yang jumlahnya tergantung pada 

aktivitasmusiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktifitas biasa. 

 Kebutuhan modal kerja yang permanen seharusnya atau sebaiknya 

dibiayai oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Semakin besar 

jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari investasi pemilik 

perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan tersebut karena akan semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit, dan semakin besar 

jaminan kreditor jangka pendek. Di samping dari investasi para pemilik 

perusahaan, kebutuhan modal kerja yang permanen dapat pula dibiayai dari 

penjualan obligasi atau jenis hutang jangka panjang lainnya, tetapi dalam hal ini 

perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang ini 

di samping juga harus mempertimbangkan beban bunga yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 

 Djarwanto (2001) mengemukakan bahwa pada umumnya modal kerja 

suatu perusahaan berasal dari berbagai sumber, yaitu: 

a. Hasil operasi perusahaan Modal kerja perusahaan yang berasal dari 

hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan 
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penghitungan laba rugi perusahaan. Dengan adanya keuntungan atau 

laba dari usaha perusahaan dan apabila laba tersebut tidak diambil 

oleh pemilik perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal 

perusahaan yang bersangkutan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka 

pendek). Surat-surat berharga merupakan salah satu elemen aktiva 

lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan 

bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini 

menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja yaitu 

dari bentuk surat berharga menjadi uang kas. Keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber 

bertambahnya modal kerja, sebaliknya apabila terjadi kerugian maka 

modal kerja akan berkurang. 

c. Penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 

lancarSumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil 

penjualanaktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 

lancar lainya yangtidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan 

dari aktiva ini menjadikas atau piutang akan menyebabkan 

bertambahnya modal kerja. 

d. Penjualan saham atau obligasi, untuk menambah dana atau modal 

kerja yang dibutuhkan perusahaan dapat pula mengadakan emisi 

saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk 

menambah modalnya atau dengan menerbitkan obligasi. 
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e. Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya, 

pinjaman jangka pendek (seperti kredit bank) bagi beberapa 

perusahaanmerupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, 

terutama sebagai tambahan modal kerja yang diperlukan untuk 

membelanjai kebutuhanmodal kerja musiman, siklis, keadaan darurat 

atau kebutuhan jangkapendek lainnya. 

f. Kredit dari supplier, salah satu sumber modal kerja adalah kredit 

yang diberikan supplier. Material, barang-barang dan jasa bisa dibeli 

secara kredit. Apabila perusahaan kemudian dapat mengusahakan 

menjual barang dan menarik pembayaran piutang sebelum waktu 

hutang harus dilunasi, perusahaan hanya memerlukan modal kerja 

yang kecil. 

2.5 Profitabilitas 

 Untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba, alat yang sering digunakan adalah profitabilitas. Menurut Bambang 

Riyanto (2001 : 35) profitabilitas yaitu : 

 “ Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan laba 

dengan aktivitas atau modal yang menghasilkan aktivitas tersebut, 

dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu “. 

 Pengertian profitabilitas sebagai indikator terhadap hasil pelaksanaan 

operasi perusahaan menitikberatkan pada aspek ekonominya. Efektivitas ekonomi 
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suatu perusahaan bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penggunaan profitabilitas sebagai 

indikator penilaian hasil operasi perusahaan dapat dipakai sebagai berikut : 

 1. Suatu indikasi tentang efektivitas manajemen. 

 2. Suatau alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan. 

 3. Suatu alat pengendalian manajemen. 

 Profitabilitas itu sendiri memiliki berbagai macam rasio-rasio dalam 

pengukurannya masing-masing yang akan dibahas lebih jelas pada bagian rasio-

rasio keuangan. 

 Pada intinya profitabilitas suatu perusahaan merupakan gambaran yang 

mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari proses operasional 

yang telah dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

 Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba biasanya dilakukan adalah rasio profitabilitas. Melalui adanya 

rasio profitabilitas maka akan memberikan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada periode tertentu dan melalui informasi itu suatu 

perusahaan bila melakukan estimasi penerimaan laba dimasa yang akan datang.  
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 Menurut Gitman (2012) menyatakan rasio profitabilitas adalah: 

“Profitability ratio enable the anlysis to evaluate the firm profits 

with respect to a given level of sales, a certain level of assets, or the 

owner investment.” 

 Artinya adalah bahwa rasio profitabilitas adalah suatu analisis yang 

memungkinkan untuk mengevaluasi laba perusahaan dengan memperhatikan nilai 

penjualan, beberapa nilai aset, atau penanaman modal sendiri. 

 Berkaitan dengan investor, dengan meningkatnya laba dari tahun ke 

tahun akan memberikan informasi bahwa kondisi perusahaan tersebut akan 

menguntungkan sehingga banyak investor yang berminat berinvestasi pada saham 

perusahaan tersebut. 

2.5.1  Ukuran Rasio Profitabilitas 

 Dalam menggunakan rasio profitabilitas, ada banyak rasio yang dpat 

digunakan oleh analisis. Menurut Susan Irawati (2006:58) dalam bukunya yang 

berjudul “manajemen keuangan” menyatakan untuk mengukur rasio profitabilitas 

dapat digunakan rasio rasio berikut: 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

b. Net Profit Margin (NPM) 

c. Operting Profit Margin (OPM) 

d. Operating Ratio (OR) 

e. Return on Assets (ROA) 

f. Return on Equity (ROE) 
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g. Earning per Share (EPS) 

h. Return on Investment (ROI) 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis rasio yang digunakan 

adalah Gross Profit Margin (GPM). Rasio ini dipilih karena penulis ingin lebih 

memusatkan perhatian pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.  

 GPM = 
             

         
 

 Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik juga 

perusahan dalam mengahsilkan suatu laba. Akan tetapi gross profit margin sangat 

dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok naik maka gross 

profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya.  

2.5.2  Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas 

 Kebutuhan modal kerja dalam hal ini adalah modal kerja bersih atau 

netto, sedangkan tingkat profitabilitas yang digunakan adalah Gross Profit 

Margin. Manajemen modal kerja yang tepat merupakan syarat keberhasilan suatu 

perusahaan, manajemen modal kerja juga menentukan posisi likuiditas perusahaan 

dan syarat keberhasilan perusahaan dalam likuiditas adalah mencapai 

profitabilitas. 

 Konsep kualitas dari modal kerja yang berkaitan dengan hutang yang 

harus segera dibayar, dengan sebagian aktiva lancar yang benar-benar dapat 
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digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya 

yaitu kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. 

 Penggunaan penggunaan aktiva lancar yang  mengakibatkan turunnya 

modal kerja, pembayaran biaya atau ongkos-ongkos perusahaan atau pembelian 

aktiva tetap, pembayaran hutang jangka panjang, pengambilan uang oleh pemilik 

perusahaan. Dengan kata kata lain adanya penurunan sektor modal yang 

diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar atau bertambahanya hutang lancar 

dalam jumlah yang sama. 

 Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan 

profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.  

 Sesuai dengan konsep fungsional dari modal kerja sebagai dana yang 

digunakan selama periode akunting  yang dimaksudkan untuk menghasilkan  

current income yang sesuai dengan maksud utama perusahaan namun dalam hal 

ini modal kerja bersih (net working capital) adalah dana yang tidak menghasilkan 

current income  atau jika menghasilkan current income tidak sesuai dengan 

maksud utama didirikan perusahaan.oleh karena itu penggunaan modal kerja  

bersih dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

 Penelitian Sebelumnya  

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R.Selpia 

Indriyani (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Modal Kerja 

http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/1706/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pt-telekomunikasi-indonesia-persero-tbk
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Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk.” Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analisis dan pengujian hipotesis dilakukan melalui korelasi pearson 

product moment (PPM), koefisien determinasi., analisis regresi serta 

dilakukan pengujian hipotesis secara statistik uji t dengan pengujian 

1 pihak. Dari hasil pengolahan data menunjukan bahwa hubungan 

antara perputaran aktiva lancar dengan tingkat profitabilitas yang 

diukur oleh ROA kuat yang di tunjukan dengan nilai r = -0,757, dan 

besarnya pengaruh modal kerja bersih terhadap tingkat profitabilitas 

ditunjukan dengan nilai sebesar -0,766 berarti bahwa ada pengaruh 

negatif antara  modal kerja bersih terhadap tingkat profitabilitas.   

Pengujian hipotesis diperoleh t hitung > t tabel yaitu -2,007<2,353 

maka tolak Ho artinya signifikan maka Ha diterima yang artinya 

dengan taraf signifikansi sebesar 5 % atau dengan taraf kepercayaan 

95 % terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara modal kerja 

bersih terhadap tingkat profitabilitas pada PT. TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA (Persero)  Tbk.  

2. Anas Malik Hakim (2010) dengan judul penelitian “Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan-Perusahaan 

Yang Terdaftar di BEI.” Penelitian mengenai variabel penentu 

tingkat profitabilitas menyimpulkan bahwa modal kerja merupakan 

variabel yang cukup berpengaruh terhadap tingkat Return on Assets 

pada perusahaan-peusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/1706/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pt-telekomunikasi-indonesia-persero-tbk
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/1706/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pt-telekomunikasi-indonesia-persero-tbk
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
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BEI.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

verifikatif dengan Modal Kerja Bersih sebagai variabel bebas dan 

ReturnOn Assets sebagai variabel terikat. Selain itu, penelitian ini 

juga menggunakan analisis regresi  sederhana, koefisien determinasi 

untuk mengetahui hubungan Modal Kerja Bersih dan Return on 

Assets. Untuk menguji hipotesis dipakai  uji t dengan tingkat 

signifikansi sebesar lima persen (5%.) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi sederhana, 

koefisien korelasi dan koefisien determinasi, Didapat untuk koefisien 

regresi Modal Kerja Bersih mempunyai pengaruh terhadap Return 

on Assets dan untuk koefisien Determinasi Modal Kerja Bersih 

mampu menjelaskan besar pengaruhnya terhadap harga saham hanya 

sebesar 31,3% sisanya 68,7% dijelaskan oleh faktor lain. Dari hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh hasil bahwa 

Modal Kerja Bersih terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

Return On Assets. 

3. Andi Rukmana (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Sensus Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia).” Metode penelitian ini menggunakan 

metode deskriftif analitis dengan pendekatan sensus. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, korelasi 
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linear sederhana, koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis teruji bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Hasil yang diperoleh  dari hasil perhitungan Uji t menunjukkan nilai 

thitung > ttabel , yaitu 9,037 >2,179. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Karena thitung nilainya positif, maka modal kerja berhubungan positif 

terhadap profitabilitas. 

4. Yudi Aldiyansyah (2010) dengan judul penelitian “Pengaruh Modal 

Kerja Bersih Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Unilever Indonesia, 

Tbk.” Salah satu dasar penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

modal kerja bersih terhadap laba bersih karena dilihat dari laporan 

keuangan pada PT. Unilever Indonesia, Tbk, modal kerja bersih pada 

perusahaan ini cenderung mengalami penurunan pada setiap 

periodenya, sedangkan laba bersih yang di peroleh mengalami 

kenaikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif. Sedangkan data di analisis dengan 

menggunakan analisis korelasi, regresi, determinasi, dan uji t  

dengan menggunakan alat bantuan software SPSS.  

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara Modal Kerja Bersih Terhadap Laba Bersih. Tingkat keeratan 

hubungan (korelasi) kedua variabel sangat sedang, yaitu r = - 0,432 
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dengan nilai korelasi negatif. Maksudnya adalah bila modal kerja 

bersih meningkat, maka laba bersih perusahaan akan mengalami 

penurunan, begitu juga dengan sebaliknya. Tingkat pengaruh yang 

terjadi adalah sebesar 18,7 % dan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa modal kerja bersih tidak berpengaruh terhadap laba bersih. 

5. Edi Aminarso (2003) dengan judul penelitian  “Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap Tingkat LikuiditasPada P.T Telekomunikasi Tbk 

Bandung.”Modal kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kondisi perusahaan dalam menjaga dan 

meningkatkan likuiditasnya. Dari modal kerja kita dapat melihat 

kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada likuiditas perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi, koefisien 

determinasi dan uji hipotesis dengan objek penelitian P.T 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa modal kerja berpengaruh 

terhadap tingkat likuiditas.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

bahwa modal kerja bersih berpengaruh terhadap tingkat likuiditas 

PT. Telkom pada aspek current ratio dan quick ratio, sedangkan 

pada aspek cash ratio modal kerja tidak berpengaruh. Hal ini dapat 

terlihat pada hasil perhitungan dari koefisien korelasi, koefisien 
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determinasi dan uji hipotesis, di mana : (1)current ratio: r=0,98, Kd= 

96%, dk=3, α = 0,05, ttabel=3,182 thitung=5,872, (2)cash ratio: r=0,87, 

Kd=76%, dk=3, α = 0,05, ttabel=3,182, thitung=3,072, (3)quick ratio: 

r=0,98, Kd=96%, dk=3, α = 0,05, ttabel=3,182 thitung=8,477. Dari hasil 

penelitian itu diharapkan kepada pihak perusahaan dan 

manajemennya untuk dapat lebih baik lagi dalam mengelola modal 

kerja, terutama dengan membuat keseimbangan pada elemen-elemen 

aktiva lancar dan passiva lancar agar dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang akan jatuh tempo sehingga tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang tinggi dapat tercapai demi 

kesejahteraan perusahaan dan karyawan. 

6. Hernawati, (2007) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Efisiensi 

Modal Kerja, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas 

(Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 

Jakarta)”. Populasi dalam penelitian ini perusahaan kelompok 

industri barang konsumsi yang sudah go public di BEJ periode tahun 

2002-2005. Sampel yang diteliti sebanyak 20 perusahaan dengan 

cara purposive sampling. Variabel yang diteliti meliputi efisiensi 

modal kerja (WCT), likuiditas (CR), solvabilitas (DTA) sebagai 

variabel bebas dan profitabilitas (ROI) sebagai variabel terikat. Data 

diperoleh melalui data sekunder dari BEJ dan dianalisis 

menggunakan regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan 

efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh 
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terhadap profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdafatar di BEJ dari tahun 2002-2005. Secara parsial efisiensi 

modal kerja berpengaruh positf dan signifikan terhadap 

profitabilitas, namun likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

7. Fitrianingsih (2007) Judul Penelitian “Pengaruh Modal Kerja 

Bersih Terhadap Rasio Lancar Pada PT. Trio Daya Makmur 

Majenang.” Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif antara lain dengan menggunakan analisis regresi, 

koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. 

Hasil yang diperoleh dari analisis regresi, koefisien korelasi, 

koefisien determinasi dan uji hipotesis diperoleh bahwa Modal Kerja 

Bersih memiliki hubungan yang tinggi dan kuat dan searah. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah analisis regresi adalah y = 

0,696 + 0.020 x, koefisien korelasi sebesar (r) = 0,776, yang berarti 

terdapat hubungan yang kuat dan positif. Koefisien determinasi (kd) 

diperoleh sebesar 60,22% dan 39,78% sisanya dipengaruhi faktor 

lain. Hasil uji hipotesis adalah t hitung sebesar 2,754 dan t tabel 

sebesar 2,571, berarti Modal Kerja Bersih berpengaruh signifikan 

terhadap Rasio Lancar pada PT. Trio Daya Makmur Majenang. 

8. Setyo Budi Nugroho (2011)dengan judul penelitian ”Pengaruh 

Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Solvabilitas Terhadap 

Profitabilitas Pada PT Telekomunikasi Indonesia.” Tehnik 
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pengumpulan data adalah melalui dokumentasi. Sumber data yang 

diperoleh dari situs bursa efek indonesia (Internet Data Exchange / 

IDX). Data dianalisis secara dengan menggunakan uji asumsi klasik, 

regresi linier sederhana dan berganda, serta pengujian hipotesis 

menggunakan T test dan F test. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara 

efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas terhadap 

profitabilitas. 

9. Siswanto, (2001) meneliti tentang “Pengaruh Manajemen Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur PMA dan 

PMDN Yang Go Public di Bursa Efek Jakarta”. Sampel 56 

perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya 

per 31 desember 1999 terdiri dari 24 perusahaan PMA dan 24 

perusahaan PMDN.. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda 

Mann Whitney U-Test dan uji pengaruh regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat profitabilitas, 

efisiensi kas, tingkat hutang, efisiensi modal kerja dan likuiditas 

antara perusahaan PMA dan PMDN serta adanya pengaruh tingkat 

hutang terhadap profitabilitas. 

10.  Pujiastuti, (2009) meneliti tentang “Pengaruh Modal Kerja dan 

Perputaran Modal Kerja Terhadap ROI Pada Perusahaan Makanan 

dan Minuman Go Public Yang Terdaftar di BEJ”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan pada 20 perusahaan makanan 
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dan minuman pada tahun 2000-2003 di BEJ. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sampel populasi, yaitu keseluruhan laporan 

keuangan 20 perusahaan makanan dan minuman tahun 2000-2003 

yang terdapat di BEJ. Variabel dalam penelitian ini adalah modal 

kerja, perputaran modal kerja dan ROI. Metode analisa data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

analisis linier berganda dengan progam  SPSS diperoleh persamaan 

Y = 43.507+0.405x1+0.441x2, setelah dilakukan penelitian dan 

pembahasan membuktikan bahwa Fhitung 14.283 pada taraf 

signifikansi 5% dan df=2 diperoleh Ftabel 3.59, karena Fhitung > 

Ftabel maka modal kerja dan perputaran modal kerja secara 

signifikan berpengaruh terhadap ROI. Besar pengaruhnya dapat 

dilihat dari koefisien determinasi (R2) sebesar 62.7%, sedangkan 

sisanya 37.3% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. 

Koefisien determinasi (r2) parsial untuk variabel modal kerja 79.1% 

dan variabel perputaran modal kerja 0.077%, variabel perputaran 

modal kerja mempunyai pengaruh lebih besar dibanding perputaran 

modal kerja.  

 Untuk lebih mempermudah dalam membandingkan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya maka penelitian-penelitian tersebut akan 

disajikan dalam bentuk table. Di sana kita dapat melihat dengan jelas perbedaan 

dan persamaan variabel, metode penelitian dan hasil dari penelitian terdahulu.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama & Judul 

 

Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Independen  

1 R  Selpia Indriyani 

(2008). 

 Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap 

Tingkat Profitabilitas 

Pt Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) 

Tbk 

ROA 

 

Modal   Kerja terdapat pengaruh 

negatif yang 

signifikan antara 

modal kerja bersih 

terhadap tingkat 

profitabilitas. 

2 Anas Malik Hakim 

(2010) Pengaruh 

Modal Kerja 

Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan-

Perusahaan Yang 

Terdaftar di BEI 

 

 

ROA 

 

Modal   Kerja terdapat pengaruh 

positif yang 

signifikan antara 

modal kerja bersih 

terhadap tingkat 

profitabilitas. 

3 Andi Rukmana 

(2011) Pengaruh 

Modal Kerja 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Sensus 

Perusahaan 

Manufaktur 

Terdaftar di BEI)  

 

ROA Modal   Kerja terdapat pengaruh 

positif yang 

signifikan antara 

modal kerja bersih 

terhadap tingkat 

profitabilitas. 

http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei
http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/2896/pengaruh-modal-kerja-terhadap-tingkat-profitabilitas-pada-perusahaan-perusahaan-yang-terdaftar-di-bei


58 
 

4 Yudi Aldiyansyah 

(2010) Pengaruh 

Modal Kerja Bersih 

Terhadap Laba 

Bersih Pada Pt. 

Unilever Indonesia, 

Tbk 

 

 

Laba Bersih 

 

Modal Kerja tidak terdapat 

pengaruh antara 

Modal Kerja Bersih 

Terhadap Laba 

Bersih. 

5 Edi Aminarso (2003) 

Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap 

Tingkat Likuiditas 

Pada P.T 

Telekomunikasi Tbk 

Bandung 

 

 

 

Current 

ratio,  

Cash ratio 

dan Quick 

ratio,  

 

 

 

 

 

Modal Kerja  

 

modal kerja bersih 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

likuiditas (current 

ratio, quick ratio) 

modal kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap cash ratio 

6 Hernawati (2007) 

Analisis Pengaruh 

Efisiensi Modal 

Kerja, Likuiditas, 

Dan Solvabilitas 

Terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Kasus Pada Industri 

Barang Konsumsi Di 

Bursa Efek Jakarta) 

 

Profitabilitas 

 

Modal kerja, 

Likuditas dan 

Solvabilitas 

terdapat pengaruh 

positif signifikan 

antara modal kerja 

bersih terhadap 

tingkat 

profitabilitas. 

namun likuiditas 

dan solvabilitas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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7 Fitrianingsih (2007) 

Penelitian Pengaruh 

Modal Kerja Bersih 

Terhadap Rasio 

Lancar Pada PT. 

Trio Daya Makmur 

Majenang 

Laba Bersih 

 

Modal Kerja terdapat pengaruh 

positif yang 

signifikan antara 

modal kerja bersih 

terhadap rasio 

lancar  

8 Setyo Budi Nugroho 

(2011). Pengaruh 

Efisiensi Modal 

Kerja, Likuiditas, 

Solvabilitas 

Terhadap 

Profitabilitas Pada 

PT Telekomunikasi 

Indonesia. 

Profitabilitas 

:  

Modal Kerja,  

Likuiditas, dan 

Solvabilitas 

tidak terdapat 

pengaruh secara 

signifikan antara 

efisiensi modal 

kerja, likuiditas dan 

solvabilitas 

terhadap 

profitabilitas 

9 Siswanto (2001) 

meneliti tentang 

Pengaruh 

Manajemen Modal 

Kerja Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Manufaktur PMA 

dan PMDN Yang Go 

Public di Bursa Efek 

Jakarta. 

Profitabilitas 

 

Modal Kerja bahwa ada 

perbedaan tingkat 

profitabilitas, 

efisiensi kas, 

tingkat hutang, 

efisiensi modal 

kerja dan likuiditas 

antara perusahaan 

PMA dan PMDN 

serta adanya 

pengaruh tingkat 

hutang terhadap 

profitabilitas. 
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10 Pujiastuti  (2009) 

Pengaruh Modal 

Kerja dan Perputaran 

Modal Kerja 

Terhadap ROI Pada 

Perusahaan Makanan 

dan Minuman Go 

Public Yang 

Terdaftar di BEJ 

ROI 

 

Modal Kerja, 

Perputaran 

Modal Kerja 

terdapat pengaruh 

positif yang 

signifikan antara 

modal kerja bersih 

terhadap ROI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


