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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Modal Kerja 

 Modal kerja menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Housten (2006:131) 

mengatakan bahwa “Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-

aktiva jangka pendek-kas, sekuritas, persediaan dan piutang”. Menurut Siegel dan 

Shim (1999:502) mengatakan bahwa “Modal kerja merupakan suatu ukuran dari 

likuiditas perusahaan”. Sedangkan modal kerja menurut Kasmir (2012:249) 

“Diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangi dengan utang lancar”. Dan 

menurut Subramanyam dan Halsey (2010:259) modal kerja adalah “Selisih antara 

aktiva lancar dengan kewajiban lancar”.  

Sedangkan Irham Fahmi (2015:100) mengatakan bahwa pada era sekarang 

ini jika suatu perusahaan meremehkan atau bertindak tidak serius dalam 

mengelola manajemen modal kerja, maka perusahaan tersebut diprediksi akan 

bermasalah dalam berkompetisi di pasar, termasuk memungkinkan perusahaaan 

tersebut tidak mampu memanfaatkan modal kerja yang telah termiliki tersebut 

secara maksimal serta tepat sasaran. Pengertian tepat sasaran artinya perusahaan 

menempatkan modal kerja pada sisi yang bersifat profitable. Profitable artinya 

penempatan keputusan dengan melihat prospek keuntungan yang akan terus 

mengalami kenaikan secara sistematis dan sustainable (berkelanjutan). 

Lukman dan Dira (2009) dalam penelitian Nina Sufiana (2013) 

mengatakan bahwa “Modal kerja sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan 
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suatu perusahaan, dan modal kerja sangat penting dalam menunjang kelancaran 

kegiatan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik 

secara berkesinambungan”. Sedangkan menurut Putra (2012) yang juga dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Nina Sufiana (2013) menyatakan bahwa “Modal 

kerja adalah investasi perusahaan jangka pendek seperti kas, surat berharga, 

piutang dan inventori atau seluruh aktiva lancar. Apabila perusahaan kekurangan 

modal kerja, maka perusahan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya 

secara maksimal, sedangkan bila perusahaan kelebihan modal kerja dapat 

mengakibatkan banyak dana yang menganggur sehingga dapat memperkecil 

profitabilitas perusahaan”. 

 

2.1.1 Konsep Modal Kerja 

Konsep modal kerja menurut pandangan Horne dan Wachowicz 

(1997:214) yang dikutip dalam penelitian Alfian Lisdias Ismanto (2013) 

menyebutkan bahwa terdapat dua konsep utama dalam modal kerja yaitu: 

1. Modal kerja bersih merupakan perbedaan jumlah aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar, atau dengan kata lain aktiva lancar yang dikurangi 

kewajiban lancar akan menghasilkan modal kerja. 

2. Sedangkan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar 

(seperti kas, sekuritas, piutang dan persediaan). 

Berbeda halnya dengan Horne dan Wachowicz, konsep modal kerja yang 

diungkapkan oleh Kasmir (2012:250) dan Bambang Riyanto (2001:57) 

menyatakan bahwa konsep modal kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 
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1. Konsep kuantitatif 

Konsep kuantitatif dalam modal kerja menurut Kasmir (2012:250) 

mengatakan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep 

ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja 

kotor (grossworking capital). Kelemahan konsep ini adalah : 

a. Tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. 

b. Konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh 

utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. 

Konsep kuantitatif menurut Bambang Riyanto (2001:57) mengatakan bahwa 

“Konsep ini mendasarkan bahwa pada kuantitas dari dana yang tertanam 

dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang 

sekali berputar kembali dalam bentuk semal atau aktiva dimana dana yang 

tertanam didalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek”. 

2. Konsep kualitatif 

Konsep kualitatif modal kerja menurut Kasmir (2012:250) mengatakan bahwa 

konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas 

modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih (networking capital). 

Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. 

Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan 

kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan sehingga kelangsungan 

operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. 
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Konsep kualitatif menurut Bambang Riyanto (2001:57) mengatakan bahwa 

“Modal kerja adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang 

lancarnya”. 

3. Konsep fungsional 

Konsep fungsional modal kerja dijelaskan oleh Kasmir (2012:250) adalah 

konsep fungsional menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan 

dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang 

digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan 

laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun 

akan menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak 

selalu demikian. 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:57) menyatakan bahwa konsep 

fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam 

perusahaan adalah dimasukkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian 

dana yang digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang 

seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current 

income) dan ada sebagian dana lain yang juga digunakan selama periode 

tersebut tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current 

income.” 
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2.1.2 Arti Penting Modal Kerja 

Arti penting modal kerja yang diungkapkan oleh Kasmir (2012:252) 

bahwasannya modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional 

perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu 

yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi 

kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, 

dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan 

labanya. Secara umum arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi 

kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam 

kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. 

2. Investasi dalam aktiva lancar cepat dan sering kali mengalami perubahan serta 

cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, 

atinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. 

3. Dalam praktiknya sering kali bahwa separuh dari total aktiva merupakan 

bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. 

4. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. 

Perusahaan kecil, relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar 

dan jangka panjang. 

5. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan 

kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan, 

piutang, persediaan dan juga saldo kas. 
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2.1.3 Tujuan Modal Kerja 

Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan yang diungkapkan oleh 

Kasmir (2012:253) adalah : 

1. Guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. 

2. Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memilki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya. 

3. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

4. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para 

kreditor, apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. 

5. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat 

pelanggan, dengan kemampuan yang dimilikinya. 

6. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan 

penjualan dan laba. 

7. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva 

lancar. 

Adapun manfaat modal kerja menurut Jumingan (2006:67) adalah sebagai 

berikut: 

1. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar, 

seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya nilai 

persediaan karena harganya merosot. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek tepat pada waktunya. 
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3. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai 

sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. 

4. Menjamin perusahaan memiliki Credit Standing dan dapat mengatasi 

peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian dan 

sebagainya. 

5. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna 

melayani permintaan konsumennya. 

6. Memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang 

menguntungkan kepada pelanggan. 

7. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa dan suplai yang 

dibutuhkan. 

8. Memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam periode resesi atau 

depresi. 

 

2.1.4 Fungsi Modal Kerja 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juni Siswanto (2010) 

mengemukakan bahwa beberapa fungsi modal kerja antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Modal kerja menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan karena 

penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang diragukan 

dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan. 
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2. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar semua 

utang lancar tepat pada waktunya. 

3. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan ”credit standing” 

perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para kreditor akan 

kelayakan untuk memelihara kredit. 

Sedangkan menurut S. Munawir (2004:116) fungsi modal kerja 

diantaranya yaitu : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari 

aktiva lancar. 

2. Memungkinkan untuk membayar kewajiban–kewajiban tepat pada waktunya. 

3. Menjamin dimilikinya credit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan 

keuangan yang terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani konsumen. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi yang lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

dibutuhkan. 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan bagi pelanggan. 
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2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Dijelaskan oleh Kasmir (2012:254) bahwasannya, modal kerja yang 

dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti 

yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya 

kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan 

kegiatan operasi perusahaan terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal 

kerja harus selalu memerhatikan faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang 

dapat memengaruhi modal kerja, yaitu : 

1. Jenis perusahaan 

Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan nonjasa (industri). 

Kebutuhan modal kerja dalam perusahaan industri lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaaan jasa. Di perusahaan industri, investasi 

dalam bidang kas, piutang, dan persediaan relatif lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan 

perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. 

2. Syarat kredit 

Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara 

mencicil (angsuran) juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk 

meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah 

satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara 
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kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang 

dengan cara pembayaran diangsur (dicicil) beberapa kali untuk jangka waktu 

tertentu. Hal yang perlu diketahui dari syarat-syarat kredit dalam hal ini 

adalah : 

a. Syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan. 

Syarat pembelian barang atau bahan yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya 

berdampak terhadap pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit lebih mudah, 

akan sedikit uang kas yang keluar, demikian pula sebaliknya. Syarat untuk 

pembelian bahan atau barang dagangan juga memiliki kaitannya dengan 

persediaan. 

b. Syarat penjualan barang. 

Syarat penjualan berbeda dengan diatas. Dalam syarat penjualan, apabila 

syarat kredit diberikan relatif lunak seperti potongan harga, modal kerja 

yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang. Syarat-syarat kredit 

yang diberikan seperti 2/10 net 30 atau 2/10 net 60 juga akan 

mempengaruhi penjualan kredit. 

Agar modal kerja yang diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil, 

perusahaan perlu memberikan potongan harga. Kebijakan ini di samping 

bertujuan untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya, 

juga untuk memperkecil kemungkinan risiko utang yang tidak tertagih 

(macet). 
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3. Waktu produksi 

Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi 

suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu 

barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian 

pula sebaliknya semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 

modal kerja, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan. 

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 tingkat 

perputaran persediaan akan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan 

karena penurunan harga atau perubahan selera konsumen, di samping itu akan 

menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan 

tersebut. 

 

2.1.6 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Dalam hal yang berkenaan dengan kebutuhan modal kerja, Kasmir 

(2012:256) mengatakan bahwasannya kebutuhan akan modal kerja mutlak 

disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari 

berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modal harus 

diperhatikan untung ruginya sumber modal kerja tersebut. Pertimbangan ini perlu 
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dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan atau akan menimbulkan 

masalah yang tidak diinginkan. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat 

diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan passiva. Berikut ini 

beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu : 

1. Hasil operasi perusahaan. 

2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga. 

3. Penjualan saham. 

4. Penjualan aktiva tetap. 

5. Penjualan obligasi. 

6. Memperoleh pinjaman. 

7. Dana hibah. 

8. Sumber lainnya. 

Menurut Kasmir (2012:258), setelah memperoleh modal kerja yang 

diinginkan, tugas manajer keuangan adalah menggunakan modal kerja tersebut. 

Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya, 

penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. 

Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu 

sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, 

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk 

modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya passiva. Secara 

umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan 

untuk : 

1. Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. 
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2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. 

3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. 

4. Pembentukan dana. 

5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain). 

6. Pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka 

panjang). 

7. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. 

8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. 

9. Penggunaan lainnya. 

Penggunaan modal kerja diatas jelas akan mengakibatkan perubahan 

modal kerja, namun perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal 

kerja itu sendiri. Dalam praktiknya modal kerja suatu perusahaan tidak akan 

berubah apabila terjadi : 

1. Pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. 

2. Pembelian surat-surat berharga secara tunai. 

3. Perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. 

Dalam membahas laporan sumber dan penggunaan dana ini menurut Wolk 

et. Al yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2015:287) mengemukakan logika 

yang terkandung dalam laporan ini adalah : 

Transaksi Kredit = Transaksi Debet. 

Transaksi kredit menggambarkan sumber dana dan transaksi debet 

menggambarkan penggunaan dana. Sumber dana perusahaan berasal dari : 
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1. Penambahan utang, misalnya dengan penjualan obligasi yang menyebabkan 

dana masuk ke dalam perusahaan. 

2. Penambahan modal, misalnya penjualan saham akan menambah kas 

perusahaan. 

3. Penurunan aset, misalnya penjualan aset akan menambah dana masuk kedalam 

perusahaan. 

Sebaliknya penggunaan dana perusahaan dimaksudkan untuk : 

1. Penurunan utang, misalnya penggunaan dan untuk membayar utang. 

2. Penurunan modal, misalnya pembelian treasurystock. 

3. Penambahan aset, misalnya pembelian atau perolehan aset. 

Dwi Prastowo (2014:116) mengemukakan bahwa sumber (kenaikan) dan 

penggunaan (penurunan) modal kerja timbul dari berbagai macam transaksi atau 

kejadian. Setiap transaksi hanya akan mempengaruhi modal kerja, apabila secara 

simultan transaksi tersebut mempengaruhi rekening lancar dan tak lancar, seperti 

tampak sebagai berikut : 

A. Aktiva Lancar B. Utang Lancar 

C. Aktiva Tak Lancar D. Utang Jangka Panjang Modal 

 

Setiap transaksi yang mempengaruhi rekening di atas garis horizontal 

(kuadran A dan B) dan rekening di bawah garis horizontal (kuadran C dan D) 

akan mempengaruhi modal kerja. Sedangkan transaksi yang hanya mempengaruhi 

rekening yang ada di atas garis horizontal (kuadran A dan B) atau dibawah garis 

horizontal (kuadran C dan D) saja, tidak akan mempengaruhi modal kerja. 
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Berikut ini disajikan klasifikasi transaksi-transaksi yang mempengaruhi 

modal kerja dan transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi modal kerja. 

Transaksi yang tidak mempengaruhi modal kerja 

No 

Kuadran yang 

dipengaruhi 

Contoh Transaksi 

1 A saja a. Pembelian surat berharga secara tunai 

b. Penagihan piutang dagang 

2 B saja Menerima wesel sebagai pelunasan utang dagang 

3 C saja Menukarkan tanah dengan peralatan pabrik 

4 D saja Menerbitkan saham untuk melunasi utang obligasi 

5 A dan B a. Melunasi utang dagang 

b. Membeli barang dagangan secara kredit 

6 C dan D Membeli tanah dengan menerbitkan saham baru 

Transaksi yang mempengaruhi modal kerja 

No 

Kuadran yang 

dipengaruhi 

Contoh transaksi 

1 A dan C a. Pembelian gedung secara tunai 

b. Penjualan mesin secara kredit jangka pendek 

2 B dan C Pembelian mesin secara kredit jangka pendek 

3 A dan D a. Penerbitan utang obligasi secara tunai 

b. Penarikan kembali saham secara tunai 

4 B dan D Pelunasan wesel jangka pendek dengan wesel jangka panjang 
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2.1.7 Perhitungan Modal Kerja 

Mengenai perhitungan modal kerja, menurut Husnan (1998:544) yang 

dikutip dalam penelitian Alfian Lisdias Ismanto (2013) menyebutkan beberapa 

metode yang dapat digunakan dalam menghitung modal kerja dengan 

menggunakan masing-masing sudut pandang yang berbeda dari beberapa definisi 

modal kerja. Berikut merupakan metode yang dapat digunakan tersebut: 

1. Metode Perputaran Modal kerja 

Untuk menaksir modal kerja (dalam artian aktiva lancar) dipergunakan metode 

perputaran modal kerja. Perputaran komponen-komponen aktiva lancar 

tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. 

 

 

 

Dengan mengetahui perputaran tiap komponen maka dapat diketahui berapa 

kali komponen tersebut dapat berputar dalam suatu periode. Periode 

keterkaitan antar dananya adalah sebagai berikut. 
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Dengan metode ini akan dapat diketahui berapa hari tiap komponen dapat 

berputar kembali ke dalam bentuk semula. Dengan demikian maka periode 

terikatnya dana dalam modal kerja adalah pejumlahan dari hari dalam 

keterkaitan dana tersebut. Ini berarti perputaran modal kerja adalah 

 

Yang menghasilkan berapa kali dalam satu tahun, modal kerja dapat berputar 

dan kembali menjadi kas. Dengan metode ini juga dapat diketahui perputaran 

dari tiap komponen dalam modal kerja. Istilah ini biasa disebut dengan cash 

cycle. Dengan demikian istilah tersebut menunjukkan berapa lama kas akan 

terikat pada modal kerja sebelum kembali lagi menjadi kas. 

2. Metode keterkaitan dana pada modal kerja 

Metode ini mengakui dua hal penting, yaitu: 

a. Untuk mendanai kebutuhan akan modal kerja mungkin saja telah 

disediakan (sebagian) oleh pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. 

b. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak 

memasukkan unsur laba. 

Pada metode ini terdapat pembeda yang sangat menonjol, yaitu tidak 

dimasukkannya laba dalam rekening piutang. Hal ini berarti tiap laba yang 

diperoleh dalam piutang tidak perlu untuk dimasukan dalam penghitungan 

modal kerja. 

3. Metode arus kas 

Metode ini pada dasarnya sama dengan penyusunan anggaran kas. Bedanya 

adalah bahwa arus kas yang dipertimbangkan adalah arus kas yang 
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menyangkut pengeluaran atau penerimaan dari operasi sehari-hari. Tidak 

termasuk di dalamnya, misalnya, pembelian aktiva tetap, pelunasan hutang 

jangka panjang, dan sebagainya. Besarnya modal kerja yang diperlukan pada 

suatu periode ditunjukkan dari defisit kas masuk dibandingkan dengan kas 

keluar. 

Metode ini lebih mengkhususkan perhitungan modal kerja pada unsur kas. 

Sebab yang menjadi pertimbangan dalam metode ini adalah perbandingan 

antara arus masuk dengan arus kas keluar dan unsur atau komponen lain tidak 

diperhitungkan. 

Semua metode tersebut akan menjadi baik ketika digunakan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan yang memang berbeda antara perusahaan satu dengan 

yang lainnya. Sehingga wajar jika terjadi perbedaan penggunaan metode yang 

digunakan oleh tiap-tiap perusahaan dalam manajemen modal kerjanya. 

Namun kesemuanya tetap akan mengacu pada pendanaan yang digunakan 

untuk memenuhi kegiatan operasi sehari-hari, dan yang menjadi pembeda 

adalah komponen yang digunakan oleh tiap perusahaan yang tidak sama. 

2.1.8 Komponen Perputaran Modal Kerja 

Komponen perputaran modal kerja menurut Indriyo Gito Sudarmo 

(2002:61) meliputi : 

1. Kas 

Kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos 

lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran 

kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat profitabilitasnya. 
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Menurut Rudianto (2009:206) “Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki 

perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi 

perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu kas mencakup semua alat 

pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan didalam perusahaan maupun 

di bank dan siap dipergunakan”. Sedangkan menurut Firdaus (2008:125) “Yang 

dimaksud dengan kas adalah uang kas yang ada di perusahaan dan uang yang 

disimpan di bank, yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan 

umum perusahaan”. 

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan 

pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu 

periode tertentu. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti berarti semakin 

efisien tingkat penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat 

perputarannya semakin tidak efisien, karena semakin banyaknya uang yang 

berhenti atau tidak dipergunakan. Untuk menentukan berapa jumlah kas yang 

sebaliknya harus dipertahankan dalam perusahaan, belum ada standart rasio yang 

bersifat umum. Meskipun demikian ada beberapa standart tertentu yang dapat 

digunakan sebagai pedoman didalam menentukan jumlah kas yang harus 

dipertahankan oleh suatu perusahaan. Jumlah kas pada suatu saat dapat 

dipertahankan dengan besarnya jumlah aktiva lancar ataupun utang lancar. 

H.G. Huthmann yang dikutip oleh Bambang Riyanto (2008:95) 

mengemukakan bahwa jumlah kas yang ada dalam perusahaan hendaknya tidak 

kurang dari 5%-10% dari jumlah aktiva lancar. Jumlah kas dapat pula 

dihubungkan dengan jumlah penjualan atau sales-nya. Perbandingan antara sales 
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dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas (cash 

turnover). Jika dibuat dalam bentuk rumus menurut (Agus Sartono, 2001:293) 

sebagai berikut : 

 

 

Makin tinggi turnover ini makin baik. Karena ini berarti makin tinggi 

efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnover yang berlebih-lebihan 

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

volume sales tersebut. Persediaan kas minimal atau persediaan bersih adalah 

jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu dan merupakan unsur atau inti 

permanen dari kas. Menurut Bambang Riyanto (2008:95-97) adapun persediaan 

kas dapat dipengaruhi oleh faktor–faktor sebagai berikut : 

a. Pertimbangan antara kas masuk dengan kas keluar. 

b. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. 

c. Adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. 

2. Piutang 

Yang dimaksud piutang dalam Subramanyam dan John J. Wild (2010 : 

274) mengatakan bahwa Piutang (receivable) merupakan nilai jatuh tempo yang 

berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. 

Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan 

bunga. Piutang usaha (account receivable) mengacu pada janji lisan untuk 
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membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Menurut 

Soemarso (2004:338), definisi piutang adalah kebiasaan bagi perusahaan untuk 

memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan 

penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk 

memperbolehkan para pelangan tersebut membayar kemudian atas penjualan 

barang atau jasa yang dilakukan.  

Sedangkan definisi piutang menurut Muslich (2003:109) adalah piutang 

terjadi karena penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit pada 

umumnya bertujuan untuk memperbesar penjualan. Tetapi disisi lain, peningkatan 

piutang juga membutuhkan tambahan pembiayaan, biaya untuk analisis kredit dan 

penagihan piutang serta kemungkinan piutang yang macet tidak dapat ditagih. 

Sedangkan Lukman Syamsudin (2001:254), mendefinisikan piutang sebagai 

semua transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan suatu 

bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban 

pihak pembeli kepada pihak penjual. 

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. 

Periode berputar atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung 

kepada syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat dalam piutang, ini 

berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. 

Tingkat perputaran piutang atau receivable turnover dapat diketahui dengan 

membagi jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata 

piutang (average receivable). Jika dibuat dalam bentuk rumus menurut (Sugiyarso 

dan F.Winarni, 2005: 35-36) sebagai berikut : 



33 
 

 
 

 

 

Mengenai tingkat perputaran piutang menurut Bambang Riyanto (2008:91) 

yaitu “Tinggi rendahnya receivable turnover mempunyai efek yang langsung 

terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang, makin tinggi 

turnover-nya berarti makin cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu 

terikatnya modal dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan net credit sales 

tertentu dengan naiknya turnovernya, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil 

yang diinvestasikan dalam piutang”. Adapun besar kecilnya piutang dipengaruhi 

oleh : 

a) Volume penjualan kredit  

b) Syarat pembayaran bagi penjualan kredit 

c) Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit 

d) Kebiasaan membayar para pelanggan kredit 

e) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. 

3. Persediaan 

Yang dimaksud dengan persediaan menurut Bambang Riyanto (2008:69) 

yaitu “Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan 

aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus 

mengalami perubahan”. Menurut Wibowo dan Abubakar Arif (2008:144) definisi 

persediaan adalah “Sebagai aset berwujud yang diperoleh perusahaan dan yang 

diperoleh untuk diproses lebih dulu dan dijual”. Sedangkan persediaan menurut 
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Agus Ristono (2009:1) dapat diartikan “Sebagai barang-barang yang disimpan 

untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang”. Dan 

definisi persediaan menurut Skousen dan Albrecht (2001:360) adalah “Nama yang 

diberikan untuk barang-barang baik yang dibuat atau dibeli untuk dijual kembali 

dalam bisnis normal”. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nina Sufiana (2013), Raharjaputra 

mengemukakan bahwa perputaran persediaan dalam perusahaan menunjukkan 

kinerja perusahaan dalam aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh 

keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah 

maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

Sedangkan menurut Munawir (2004) dalam penelitian Nina Sufiana 

(2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan 

memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga 

atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu akan menghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 

 Menurut Sugiyarso dan F.Winarni (2005:40) mengemukakan bahwa jika 

dibuat dalam bentuk rumus perputaran persediaan sebagai berikut : 

 

 

Indriyo Gito Sudarmo (2002:93) mengemukakan mengenai persediaan 

yaitu “Semakin tinggi tingkat perputarannya berarti makin pendek tingkatnya 
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dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil serta sebaliknya 

semakin rendah tingkat perputarannya berarti semakin panjang terikat dana dalam 

persediaan. Dalam hal ini juga akan berpengaruh pemenuhan dana berasal dari 

luar perusahaan yang harus menanggung biaya bunga, dan besarnya bunga akan 

ditentukan lama pendeknya pengembalian pinjaman”. 

Beberapa keuntungan memiliki persediaan yang cukup menurut Farah 

Margaretha (2004:146), yaitu : 

a. Adanya kesempatan untuk menjual barang 

b. Memungkinkan mendapatkan potongan 

c. Biaya pemesanan dapat dikurangi, dan 

d. Menjamin kelancaran proses produksi. 

 

2.2 Profitabilitas 

Pengertian profitabilitas menurut Martono & D. Agus Harjito (2005:18) 

yaitu “Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut”. Menurut Bambang Riyanto 

(2008:35) mengemukakan mengenai profitabilitas “Merupakan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu”. Sedangkan Sartono (2001:119) 

mendefinisikan profitabilitas adalah “Kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Selain 

itu Brigham dan Houston (2001:89) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

“Hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan”. 
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Sedangkan Anoraga (2004:300) menyebutkan pengertian dari profitabilitas 

dengan lebih detail, yang menyebutkan bahwa profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan 

dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan 

keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri. Nampaknya ini 

lebih terperinci dari pada pengertian profitabilitas sebelumnya. 

Wild (2005:110) mendefinisikan laba sebagai pendapatan dan keuntungan 

dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Secara tidak langsung 

berarti laba merupakan pendapatan bersih yang bersifat positif yang diterima 

perusahaan dalam satu periode tertentu. Ketika pendapatan bersih menghasilkan 

sesuatu yang negatif maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Definisi laba 

disini nampaknya lebih pada cara penghitungan diperolehnya laba itu sendiri. 

2.2.1 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas menurut Agus Sartono (2000:64) mengatakan bahwa 

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka 

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan”. Sedangkan menurut Van Horne, Wachowics (2005:222) yang 

dikutip dari penelitian DW Lumban Gaol (2010), menjelaskan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio keuangan yang menghubungkan laba dengan penjualan 

investasi pada perusaahaan. 
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Profitabilitas menurut Gibson (2001:303) mengartikan bahwa profitabilitas 

sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, 

profitabilitas ini diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan 

dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan 

seperti aktiva perusahaan, penjualan dan investasi. Sehingga dapat diketahui 

efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan. 

Menurut Kasmir (2008:197) menjelaskan bahwa hasil pengukuran dapat 

dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka 

telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus 

kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah 

manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini 

sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham yang tertentu. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu entitas maka kelangsungan 

hidup entitas tersebut akan lebih terjamin. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 

oleh Giulio Battazzi, Angelo Secchi, and Federico Tamagni (July 2008) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Productivity, Profitabilty, and Financial Performance” 

menyatakan bahwa “A comparative analysis of two crucial dimensions of firms 

performance: profitability and productivity, and find independently from the 

particular sector of activity and from financial conditions, there seems to be weak 
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market pressure and little behavioral inclination for the more efficient and more 

profitable firms to grow faster”. 

Menurut pendapat Shapiro (1991) yang dikutip dalam penelitian Robert S 

Simanjuntak (2011) menyatakan bahwa profitabilitas sangat cocok untuk 

mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam 

menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan 

secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh 

penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. 

Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas 

dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan tersebut. 

2.2.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Irham Fahmi (2013:135) ada 4 

yaitu : 

1. Gross Profit Margin 

Rasio Gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenai Gross 

profit margin Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston (2008:237) memberikan 

pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara 

penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan 

untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk 

meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan”. Atau lebih jauh 

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999:216) mengatakan bahwa “Persentase dari 

sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar barangnya juga disebut 
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margin keuntungan kotor (Gross profit margin)”. Adapun rumus rasio Gross 

profit margin adalah : 

 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999:361) 

mengatakan bahwa “Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan 

terhadap penjualan”. Selain itu mereka mengatakan bahwa margin laba bersih 

sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan 

kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. 

Selain itu dapat juga margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. 

Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan 

mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Adapun rumus 

rasio net profit margin adalah sbb : 

 

3. Return on Investment (ROI) atau Return on Asset (ROA) 

Menurut Irham Fahmi (2013:135) mengatakan bahwa rasio return on 

investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa dibeberapa referensi 

lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on asset (ROA). Rasio ini melihat 

sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya 

sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus 

ROI atau ROA adalah : 
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4. Return on Equity 

Menurut Irham Fahmi (2013:135) mengatakan bahwa rasio return on 

equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut 

juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total asset. Rasio ini 

mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan seumber daya yang 

dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on 

equity (ROE) adalah : 

 

 

2.2.3 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) menurut Brigham dan Houston (2001:90) adalah 

“Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva 

(ROA) setelah bunga dan pajak”. Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz 

(2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba 

melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 

diinvestasikan”. Menurut Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA 

dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang dimaksud adalah 

keuntungan neto sesudah pajak. 
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Dikutip dari penelitian Marlina (2011) L.Thian Hin (2008:69) menjelaskan 

bahwa “Rasio ini menunjukkan seberapa besar asset perusahaan digunakan secara 

efektif untuk menghasilkan laba”. Dan Robert Ang (1997:33) mengatakan bahwa 

“Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat 

pengembalian yang semakin besar”. 

 Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya angka Return 

on Assets (ROA) dalam penelitian ini adalah berdasarkan rumus yang 

dikemukakan oleh Irham Fahmi (2013:135) yaitu sbb : 

 

 

2.2.3.1 Kelebihan Return On Assets (ROA) 

 Kelebihan Return on Assets (ROA) menurut Lukman Syamsuddin 

(2004:58) yaitu selain ROA berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan 

dapat mengistimasikan ROA yang harus melalui investasi pada aktiva tetap. 

Return On Assets dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-

masing poduk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan system 

biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan kedalam 

berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung 

profitabilitas masing-masing produk. 

 Selain itu keunggulan Return on Assets menurut Munawir (2010:91) 

adalah sebagai berikut : 
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1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipiil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntanasi yang 

baik maka managemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat 

mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan 

efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh 

ratio industry, maka dengan analisa ROA ini dapat dibandingkan efisiensi 

penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama atau 

diatas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana 

kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3. Analisa ini pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya 

dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. 

4. Analisa ini juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dair masing-

masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan 

product cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada 

berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, 

sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-

masing produk. 
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5. ROI/ROA selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnnya ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan kalau perusahaan akan mengadakan expansi. 

Sedangkan menurut Abdul Halim dan Supomo (2001: 151) keunggulan 

Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut : 

1. Perhatian manajemen dititik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal 

yang diinvestasikan. 

2. ROA dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya. 

Selanjutnya dengan ROA akan menyajikan perbandingan berbagai macam 

prestasi antar divisi secara obyektif. Return On Assets akan mendorong divisi 

untuk menggunakan dalam memperoleh aktiva yang diperkirakan dapat 

meningkatkan ROA tersebut. 

3. Analisa ROA dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Irham Fahmi (2015:100) mengatakan bahwa pada era sekarang ini jika 

suatu perusahaan meremehkan atau bertindak tidak serius dalam mengelola 

manajemen modal kerja, maka perusahaan tersebut diprediksi akan bermasalah 

dalam berkompetisi di pasar, termasuk memungkinkan perusahaaan tersebut tidak 

mampu memanfaatkan modal kerja yang telah termiliki tersebut secara maksimal 

serta tepat sasaran. Pengertian tepat sasaran artinya perusahaan menempatkan 
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modal kerja pada sisi yang bersifat profitable. Profitable artinya penempatan 

keputusan dengan melihat prospek keuntungan yang akan terus mengalami 

kenaikan secara sistematis dan sustainable (berkelanjutan). 

Dalam konsep fungsional modal kerja, Kasmir (2012:250) mengatakan 

bahwa konsep fungsional menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan 

dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang 

digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. 

Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan 

menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu 

demikian. Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:57) menyatakan bahwa 

konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam 

perusahaan adalah dimasukkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian 

dana yang digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya 

langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current income) dan 

ada sebagian dana lain yang juga digunakan selama periode tersebut tetapi tidak 

seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. 

Selain itu Kasmir (2012:252) juga mengungkapkan bahwa modal kerja 

memiliki arti yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Di samping itu, 

manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh 

karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya, agar 
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dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhi modal kerja, 

perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. 

Martono & D. Agus Harjito (2005:18) mendefinisikan mengenai 

profitabilitas yaitu “Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal 

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut”. Menurut Bambang Riyanto 

(2008:35) mengemukakan mengenai profitabilitas “Merupakan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu”. Sedangkan Sartono (2001:119) 

mendefinisikan profitabilitas adalah “Kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Selain 

itu Brigham dan Houston (2001:89) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

“Hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan”. 

Menurut Agus Sartono (2000:64) mengatakan bahwa “Rasio ini mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”. Sedangkan Van Horne, 

Wachowics (2005:222), menjelaskan rasio profitabilitas adalah “Rasio keuangan 

yang menghubungkan laba dengan penjualan investasi pada perusaahaan“. 

Gibson (2001:303) mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas ini diukur dengan 

membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti aktiva perusahaan, penjualan 
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dan investasi. Sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan 

aktiva oleh perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba 

bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) 

setelah bunga dan pajak”.  

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur 

efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia 

daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan 

Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah 

pajak dibagi dengan total aktiva. Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah 

ROA dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang dimaksud adalah 

keuntungan neto sesudah pajak. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang 

semakin baik, karena tingkat pengembalian yang semakin besar (Robert Ang, 

1997:33). 

 

2.4 Penelitian Sebelumnya 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari 

penelitian sebelumnya yaitu : 

No. Peneliti Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Erik 

Pebrin 

Pengaruh Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran 

Piutang, 

Secara simultan, 

perputaran piutang dan 
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Naibaho 

(2013) 

Perputaran Persediaan 

Terhadap Profitabilitas 

(Studi Empiris 

Perusahaan Makanan 

Dan Minuman Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2008-2012) 

Perputaran 

Persediaan, 

Profitabilitas 

perputaran persediaan 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Dan secara parsial baik 

perputaran piutang 

maupun perputaran 

persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas.  

2 Mohamad 

Tejo 

Suminar 

(2014) 

Pengaruh Perputaran 

Persediaan, Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran Kas 

Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2008-2013 

 

 

 

Perputaran 

Persediaan, 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Kas, ROA & 

ROE. 

Secara parsial perputaran 

persediaan dan perputaran 

piutang berpengaruh 

positif terhadap ROA dan 

ROE.  

Sedangkan perputaran kas 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA dan ROE. 

Akan tetapi secara 

simultan perputaran 

persediaan, perputaran 

piutang, dan perputaran 

kas berpengaruh positif 
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terhadap ROA dan ROE. 

3 Nina 

Sufiana 

(2013) 

Pengaruh Perputaran 

Kas, Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran Persediaan 

Terhadap Profitabilitas 

Perputaran 

Kas, 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan, 

Profitabilitas 

Secara simultan 

perputaran kas, 

perputaran piutang dan 

perputaran persediaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Sedangkan 

secara parsial perputaran 

kas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan 

perputaran piutang dan 

perputaran persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Eugene F. Brigham dan Joel F. Housten (2006:131) mengatakan bahwa 

“Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka 

pendek-kas, sekuritas, persediaan dan piutang”. Adapun menurut Siegel dan Shim 

(1999:502) mengatakan bahwa “Modal kerja merupakan suatu ukuran dari 

likuiditas perusahaan”. Sedangkan modal kerja menurut Kasmir (2012:249) 
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“Diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangi dengan utang lancar”. Dan 

menurut Subramanyam dan Halsey (2010:259) modal kerja adalah “Selisih antara 

aktiva lancar dengan kewajiban lancar”.  

Irham Fahmi (2015:100) mengatakan bahwa pada era sekarang ini jika 

suatu perusahaan meremehkan atau bertindak tidak serius dalam mengelola 

manajemen modal kerja, maka perusahaan tersebut diprediksi akan bermasalah 

dalam berkompetisi di pasar, termasuk memungkinkan perushaaan tersebut tidak 

mampu memanfaatkan modal kerja yang telah termiliki tersebut secara maksimal 

serta tepat sasaran. Pengertian tepat sasaran artinya perusahaan menempatkan 

modal kerja pada sisi yang bersifat profitable. Profitable artinya penempatan 

keputusan dengan melihat prospek keuntungan yang akan terus mengalami 

kenaikan secara sistematis dan sustainable (berkelanjutan). 

Konsep fungsional modal kerja menurut Kasmir (2012:250) yaitu 

menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. 

Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai 

modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula 

sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan 

tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. 

Sedangkan konsep fungsional modal kerja menurut Bambang Riyanto 

(2001:57) menyatakan bahwa konsep fungsional modal kerja mendasarkan pada 

fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang 

dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimasukkan untuk 
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menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam suatu 

periode accounting tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan 

bagi periode tersebut (current income) dan ada sebagian dana lain yang juga 

digunakan selama periode tersebut tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk 

menghasilkan current income. 

Menurut Kasmir (2012:252), modal kerja memiliki arti yang sangat 

penting bagi operasional perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja 

juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dengan terpenuhinya modal 

kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Secara umum 

arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan 

perusahaan adalah terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan 

penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan 

tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo kas. 

Kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos 

lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran 

kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat profitabilitasnya. 

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan 

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

Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti berarti semakin efisien tingkat 

penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya 

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

dipergunakan. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualan atau 

sales-nya. Perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan 
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tingkat perputaran kas (cash turnover). Makin tinggi turnover ini makin baik 

karena ini berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnover 

yang berlebih-lebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia 

adalah terlalu kecil untuk volume sales tersebut. 

Menurut Subramanyam dan John J. Wild (2010 : 274) mengatakan bahwa 

“Piutang (receivable) merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan 

barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang”. Piutang mencakup nilai 

jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha 

(account receivable) mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari 

penjualan produk dan jasa secara kredit. 

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. 

Periode berputar atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung 

kepada syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat dalam piutang, ini 

berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. 

Tingkat perputaran piutang (receivable turnover) dapat diketahui dengan 

membagi jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata 

piutang (average receivable). Menurut Bambang Riyanto (2008:91) mengenai 

tingkat perputaran piutang yaitu “Tinggi rendahnya receivable turnover 

mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang 

diinvestasikan dalam piutang, makin tinggi turnover-nya berarti makin cepat 

perputarannya, yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang, 

sehingga untuk mempertahankan net credit sales tertentu dengan naiknya 
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turnover-nya, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan 

dalam piutang”. 

Menurut Bambang Riyanto (2008:69) mengenai pengertian persediaaan 

yaitu “Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan 

aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus 

mengalami perubahan”. Indriyo Gito Sudarmo (2002:93) mengemukakan 

mengenai persediaan yaitu “Semakin tinggi tingkat perputarannya berarti makin 

pendek tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif 

kecil serta sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya berarti semakin 

panjang terikat dana dalam persediaan. Dalam hal ini juga akan berpengaruh 

pemenuhan dana berasal dari luar perusahaan yang harus menanggung biaya 

bunga, dan besarnya bunga akan ditentukan lama pendeknya pengembalian 

pinjaman”. 

Menurut pendapat Shapiro (1991) yang dikutip dalam penelitian Robert S 

Simanjuntak (2011) menyatakan bahwa profitabilitas sangat cocok untuk 

mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam 

menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan 

secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh 

penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. 

Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas 

dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan tersebut. 
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Salah satu jenis rasio profitabilitas menurut Irham Fahmi (2013:135) 

adalah rasio return on investment (ROI) atau rasio ini juga ditulis dengan return 

on asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan 

mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang 

ditanamkan atau ditempatkan. 

Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas 

keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk 

menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz 

menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi 

dengan total aktiva. 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA 

dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu 

“Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto”. Keuntungan neto yang dimaksud adalah 

keuntungan neto sesudah pajak. Menurut L.Thian Hin (2008:69) menjelaskan 

bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar asset perusahaan digunakan secara 

efektif untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang 

semakin baik, karena tingkat pengembalian yang semakin besar (Robert Ang, 

1997:33). 

Kelebihan Return on Assets (ROA) menurut Lukman Syamsuddin 

(2004:58) yaitu selain ROA berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar 
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pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan 

dapat mengistimasikan ROA yang harus melalui investasi pada aktiva tetap. ROA 

dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-masing poduk 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan system biaya produksi 

yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam berbagai produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-

masing produk. 

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini. 
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Laporan Keuangan 

Perusahaan Sektor Otomotif 

yang Terdaftar di BEI

Analisis Laporan Keuangan

Modal Kerja
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Perputaran 

Kas

Perputaran 

Piutang

Perputaran 

Persediaan

Analisis Rasio 

Profitabilitas
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2.6 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa memberikan informasi bahwasannya 

modal kerja erat hubungannya dengan profitabilitas perusahaan terutama dalam 

hal rasio Return on Asset (ROA). Dari penelitian yang dilakukan oleh Nina 

Sufiana (2011) menyatakan bahwa secara simultan perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan 

secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Erik Pebrin 

Naibaho (2013) yang menyatakan bahwa secara simultan, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. Dan secara parsial baik perputaran piutang maupun 

perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Tejo Suminar (2014) juga 

memperoleh hasil bahwa Secara persial perputaran persediaan dan perputaran 

piutang berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. Sedangkan perputaran kas 

berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE. Akan tetapi secara simultan 

perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran kas berpengaruh positif 

terhadap ROA dan ROE. 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif dan 

komponen yang telah terdaftar di BEI. Adapun alasan peneliti memilih 

perusahaan sektor otomotif dan komponen adalah karena sektor otomotif dan 
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komponen adalah produk yang menjadi kebutuhan penduduk Indonesia dalam hal 

transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

hipotesis: 

H1 : Perputaran kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. 

H2 : Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. 

H3 : Perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. 

H4 : Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan sektor otomotif 

dan komponen yang terdaftar di BEI. 

 


