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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 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”. 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”.  

Menurut 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.  

2.1.1 Konsep Modal Kerja 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:214) menyebutkan bahwa terdapat 

dua konsep utama dalam modal kerja yaitu: 
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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) Modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar (seperti 

kas, sekuritas, piutang dan persediaan). 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:250) dan Bambang Riyanto (2001:57) 

menyatakan bahwa konsep modal kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu :  

1. Konsep kuantitatif 

Menurut Kasmir (2012:250) mengatakan bahwa konsep kuantitatif, 

menyebutkan 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 (gross working 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 aktiva dimana dana yang tertanam 

didalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek.” 
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2. Konsep kualitatif 

Menurut Kasmir (2012:250) mengatakan bahwa konsep kualitatif, merupakan 

konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat 

selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini 

disebut modal kerja bersih (net working capital). Keuntungan konsep ini 

adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan.  

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

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

digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang 

lancarnya.” 

3. Konsep fungsional 

Menurut Kasmir (2012:250) 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.  

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

fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income).  
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2.1.2 Jenis Modal Kerja 

Menurut A.W Taylor dalam Bambang Riyanto (2001:61) modal kerja 

dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu : 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara 

terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja 

permanen ini dapat dibedakan dalam : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah 

modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah 

modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas 

produksi yang normal. Produksi normal merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal 

perusahaan. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)  

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan kegiatan atau keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. 

Modal kerja variabel ini dibedakan dalam: 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal 

kerja yang berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 



16 
 

 
 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi 

konjungtur. 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal 

kerja yang besarnya berubah ubah karena adamya keadaan darurat 

yang tidak diketahui sebelumnya ( keadaan yang terjadi diluar 

kemampuan perusahaan). 

 

2.1.3 Tujuan Modal Kerja 

Menurut Kasmir (2012:253) mengemukakan bahwa tujuan manajemen 

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

lancar. 

2.1.4 Fungsi Modal Kerja 

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 kredit 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. 

 

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Menurut Kasmir (2012:254), 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 
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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 

2. Syarat kredit 

3. Waktu produksi 

4. Tingkat perputaran persediaan 

 

2.1.6 Perhitungan Modal Kerja 

Mengenai perhitungan modal kerja, Husnan (1998:544) telah 

menyebutkan berberapa 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 

2. Metode keterkaitan dana pada modal kerja 

3. Metode arus kas 

 

2.1.7 Perputaran Modal Kerja 

Mengenai perhitungan modal kerja, Husnan (1998:544) telah 

menyebutkan berberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung modal 

kerja dengan menggunakan masing-masing sudut pandang yang berbeda dari 
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beberapa definisi modal kerja. Salah satu perhitungannya adalah dengan 

menggunakan metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja  

digunakan untuk menaksir modal kerja (dalam artian aktiva lancar) dipergunakan 

metode perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah kemampuan 

perusahaan dalam melakukan perputaran modal kerja dalam suatu periode siklus 

akuntansi perusahaan. Perputaran modal kerja mengukur efektivitas penggunaan 

aktiva lancar untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio perputaran 

modal kerja maka semakin baik kinerja suatu perusahaan dimana persentase 

modal kerja yang ada mampu menghasilkan penjualan dengan jumlah tertentu. 

Semakin besar rasio ini menunjukan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang 

tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:62) periode perputaran modal kerja 

dimulai saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin 

cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama 

periode perputaran modal kerja tersebut tergantung kepada berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Adapun 

rumus perputaran modal kerja adalah : 

                            

Modal Kerja
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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. 

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.”  

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.  

2. Piutang 

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

penjualan produk dan jasa secara kredit. 

 

3. Persediaan 

Menurut Bambang Riyanto (2008:69) mengenai pengertian persediaan 

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.” 

 

2.2 Jenis-jenis rasio keuangan 

Menurut Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan (BPFE Yogyakarta, 2001:331), pengelompokan rasio-rasio keuangan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur 

likuiditas perusahaan (Current ratio, Acid test ratio dan lain sebagainya ). 

2. Rasio Leverage / solvabilitas  adalah rasio-rasio yang dimaksudkan  untuk 

mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang 

(Debt to total assets ratio, net worth to debt ratio dan lain sebaginya). 

3. Rasio-rasio Aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-

sumber dananya (Inventory turnover, average collection period dan lain 

sebagainya). 
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4. Rasio-rasio Profitabilitas / Rentabilitas , yaitu rasio-rasio yang 

menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-

keputusan (profit margin on Sales, Return on  assets, Return on net worth 

dan lain sebagainya). 

2.2.1 Profitabilitas 

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. 

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba atau keuntungan (Raharjaputra, 2009:195), dimana hubungannya dengan 

penjualan total aktiva maupun modal itu sendiri. Menurut Munawir (2004) 

memberikan pengertian profitabilitas, yaitu profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

 

2.2.2 Rasio Profitabilitas 

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 ke depan, 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 
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profitabilitas suatu entitas maka kelangsungan hidup entitas tersebut akan lebih 

terjamin.  

 

2.2.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Menurut Irham Fahmi (2013:135) jenis rasio profitabilitas 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 

margin keuntungan kotor (Gross profit margin)”. Adapun rumus rasio Gross 

profit margin adalah : 

                         

     
 

 

2. 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 
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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 keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan 

asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus ROI atau 

ROA adalah : 

                       

            
      

 

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

equity (ROE) adalah : 

                       

                    
      

 

2.2.4 Return on Asset (ROA) 

Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih terhadap 

total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan 

pajak”. 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 netto 

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). 

 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 : 
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Menurut Munawir (2010: 91) keunggulan Return on Assets adalah sebagai 

berikut:  

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipiil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang 

baik maka management 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 di 

atas rata-ratanya. 

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

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

dan modal ke dalam  bagian yang bersangkutan. 

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

masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.  

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. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tujuan perusahaan adalah 

memperoleh laba yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Untuk memperoleh 

laba maksimal seperti yang ditargetkan, diperlukan manajemen yang baik, 

meningkatkan mutu produk serta sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk 

mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau 

rasio profitabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan 

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi (Kasmir, 2008 : 196). 

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen.  

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.”  Agus Sartono (2000:64) mengemukakan 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.  

Menurut Irham Fahmi (2013:135) jenis rasio profitabilitas ada 4 yaitu 

rasio gross profit margin, net profit margin, return in assets (ROA) dan return on 

equity (ROE).  Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin yang rendah dapat 
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menunjukan ketidakefisienan manajemen. ROA menunjukan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya.  Sedangkan ROE menggambarkan tingkat return yang dihasilkan 

perusahaan bagi pemegang sahamnya.  

Menurut L.Thian Hin (2008:69) menjelaskan bahwa “ ROA 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).  Menurut 

Munawir (2010: 91)  Return On Assets  lebih unggul dibandingkan dengan rasio 

lainnya. Salah satu keunggulan Return on Assets adalah  kegunaannya yang 

prinsipil, sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan 

praktek akuntansi yang baik, maka management dengan menggunakan teknik 

analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan.  

Selain memperhatikan efektivitas perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan, manajemen juga harus memperhatikan modal kerja yang digunakan 

untuk mendukung kegiatan perusahaan. Menurut Sofyan Harahap (2009:290) 

mengenai pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas  adalah “Modal kerja 

(Working Capital) adalah salah satu investasi perusahaan dalam bentuk aktiva 

lancar, pengelolaannya akan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas".  

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 
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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. 

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

mengatakan bahwa “Modal kerja sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan 

suatu perusahaan, dan modal kerja sangat penting dalam menunjang kelancaran 

kegiatan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik 

secara berkesinambungan.” 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 perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional nya secara 

maksimal, sedangkan bila perusahaan kelebihan modal kerja dapat mengakibatkan 

banyak dana yang menganggur sehingga dapat memperkecil profitabilitas 

perusahaan.”  

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

Perputaran Modal 

Kerja 
Profitabilitas (ROA) 
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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 

Naibaho 

(2014) 

Pengaruh Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran Persediaan 

Terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Empiris Perusahaan 

Makanan Dan 

Minuman Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2008-2012) 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan, 

Profitabilitas 

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.  

2 Irawadi 

Maulan 

dan 

Choiruddin 

(2015) 

Analisis Pengaruh 

Modal Kerja dan 

Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI 

Perputaran 

Persediaan, 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Kas, ROA 

Secara parsial perputaran 

persediaan dan 

perputaran piutang 

berpengaruh positif 

terhadap. Sedangkan 

perputaran kas 
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(Studi Empiris) 

Sektor Industri 

Batubara Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2008-2013 

 

 

 

 

 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA. 

Akan tetapi secara 

simultan perputaran 

persediaan, perputaran 

piutang, dan perputaran 

kas berpengaruh negatif 

terhadap ROA  

 

 

 

3 Nina 

Sufiana 

(2013) 

Pengaruh Perputaran 

Kas, Perputaran 

Piutang Dan 

Perputaran Persediaan 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan Makanan 

dan Minuman. 

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 
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berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan hipotesis : 

Perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 

perusahaan industri tambang batubara yang terdaftar di BEI. 


