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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

     Penelitian terdahulu dilakukan oleh Faurani (2004) yang melakukan 

penelitian mengenai analisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas dan 

rentabilitas pada Koperasi Dharma Wanita “Mandalika” Mataram Nusa 

Tenggara Barat. Dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio profitablitas 

(profit margin on sales ratio), rentabilitas (profit margin ratio), modal kerja 

(profit margin ratio). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode statistik deskriptif, metode statistik inferensial 

dan metode analisa korelasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan rentabilitas pada Koperasi 

Mandalika. 

     Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ade Prasetya Setiawan yang berjudul 

analisis perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada CV. Maros Jaya di 

Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

rumus perputaran modal kerja, profitabilitas serta Return Of Equity (ROE).  

Hasil perhitungan perputaran modal kerja terkecil ada di tahun 2007 dan yang 

terbesar ada pada tahun 2010 sebesar 1,05 kali lalu menghasilkan Groos Profit 

Margin laba kotor 70,1% selanjutnya laba bersih Net Profit Margin nya sebesar 

21,5% dari modal kerja awal dan menghasilkan ROE sebanyak 22,7% dengan 
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melihat serta membandingkan dengan rata-rata industri yang ada untuk 

perputaran modal kerja. 

     Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuandi K. Timbul yang melakukan  

penelitian tentang perputaran modal kerja dalam mengukur profitabilitas pada 

PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 

laporan keuangan dan analisis rasio. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

penilaian profitabilitas perusahaan memiliki perubahan return on asset dari 

tahun 2009 sampai 2011 berkisar 40% samapi 60% perubahan laba sebelum 

pajak yang terbesar di tahun 2011, mendapat return on asset sampai 67%. 

     Penelitian yang dilakukan Anik mengenai pengaruh perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas perusahaan go publik.  Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara perputaran 

modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROI dan 

ROE. Alat analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana, uji 

normalitas data, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara perputaran 

modal kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Ini terbukti dari uji hipotesis perputaran 

modal kerja terhadap ROI yang menunjukkan hasil t-hitung < t-tabel dan nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0.05 (sig > 0,05), maka koefisien tidak 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan perputaran modal kerja terhadap 

ROE yang menunjukkan hasil t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 (sig> 0,05), maka tiap koefisien tidak berpengaruh signifikan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis 

Terdahulu 

Variabel 

Penelitian 

Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Faurani  Modal Kerja, 

tingkat 

profitabilitas, 

tingkat 

rentabilitas 

Analisis Korelasi Modal kerja 

berpengaruh positif 

terhadap 

profitabilitas dan 

rentabilitas. 

2 Ade Prasetya 

Setiawan 

Perputaran 

Modal Kerja, 

Profitabilitas 

Rumus 

Perputaran Modal 

Kerja, 

profitabilitas, 

ROE 

CV. Maros Jaya 

mengalami 

peningkataan dalam 

pengelolaan modal 

kerja dilihat dari 

perputaran modal 

kerja dan 

profitabilitas.  

3 Yuandi K. 

Timbul 

Modal kerja, 

profitabilitas 

(ROA) 

Analisis laporan 

keuangan, analisis 

rasio 

Penilaian 

profitabilitas 

perusahaan memiliki 

perubahan return on 

asset dari tahun 2009 

sampai 2011 berkisar 

40% samapi 60% 

perubahan laba 

sebelum pajak yang 

terbesar di tahun 

2011, mendapat 

return on asset 

sampai 67%. 

4 Anik Susiana Perputaran 

modal kerja, 

ROI, ROE 

Regresi 

sederhana, Uji 

normalitas data, 

Uji t 

Perputaran modal 

kerja tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROI dan ROE. 
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     Berdasarkan penelitian terdahulu dan penulis terdapat beberapa perbedaan 

dan persamaan. Persamaan penelitian tersebut terletak pada variabel yang 

digunakan yaitu profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada obyek penelitian dan periode yang digunakan. Selain 

itu, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan uji 

dan regresi. 

B. Landasan Teori 

1. Modal Kerja 

a. Modal Kerja 

     Ridwan dan Inge (2003:187) menyatakan bahwa modal kerja adalah 

aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu 

bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan 

meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan.  

     Modal kerja merupakan modal yang seharusnya tetap ada dalam 

perusahaan sehingga operasional perusahaan menjadi lebih lancar serta 

tujuan akhir perusahaan untuk menghasilkan laba akan tercapai 

(Ambarwati, 2010:112). Modal kerja merupakan dana yang digunakan 

untuk menghasilkan current income yang sesuai dengan didirikannya 

perusahaan tersebut. 
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     Dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah sejumlah dana yang 

digunakan untuk membiayai perusahaan dalam menghasilkan suatu 

pendapatan sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut. 

b. Jenis-jenis Modal Kerja 

     Ambarwati (2010:113) menyatakan modal kerja digolongkan dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

a) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

     Modal  kerja  permanen  adalah modal kerja yang harus ada dalam 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen berupa barang 

jadi. Modal kerja ini terdiri dari: 

i. Modal kerja primer (Primary Working Capital) yaitu modal 

kerja minimal yang harus dimiliki perusahaan agar dapat terus 

beroperasi. 

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

kerja yang harus ada dalam perusahaan agar dapat beroperasi 

dalam kapasitas normal. 

 

b) 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: 

i. Modal  kerja  musiman  (Seasonal  Working  Capital)  yaitu  

modal kerja yang berubah sesuai perubahan musim/permintaan 

misalnya permintaan yang besar pada waktu hari raya. 
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ii. Modal  kerja  siklis (Cyclical  Working  Capital)  yaitu  modal  

kerja yang  berubah akibat fluktuasi konjungtur. 

iii. Modal  kerja  darurat  (Emergency  Working  Capital)  yaitu  

modal kerja yang berubah sesuai keadaan yang terjadi di luar 

kemampuan perusahaan. 

 

c. Sumber dan penggunaan Modal Kerja 

     Sumber-sumber dana perlu dipisahkan terhadap kebutuhan modal 

kerja permanen dan kebutuhan modal kerja variabel. Kebutuhan modal 

kerja variabel dibutuhkan hanya beberapa saat saja dan tidak dibutuhkan 

secara terus menerus. 

Manullang (2005:17) mengemukakan bahwa pada dasarnya sumber 

modal kerja memiliki dua bagian pokok yang penting, yaitu: 

1. Bagian yang tetap atau permanen yaitu jumlah minimum yang harus 

tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa menemui 

kesulitan finansial. 

2. Modal kerja variabel yang jumlahnya bergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas normal. 

 

     Kasmir (2010:219-220) menyatakan sumber dana untuk modal kerja 

dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Ada 

beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu: 

a) Hasil operasi perusahaan 
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Hasil operasi yang dimaksud adalah pendapatan atau laba yang 

diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh 

perusahaan ditambah dengan penyusutan. 

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

pendek). Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat 

berharga tersebut. Namun sebaliknya jika terpaksa harus menjual 

surat berharga dalam kondisi rugi, maka otomatis akan mengurangi 

modal kerja. 

c) Penjualan aktiva tetap. Maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva 

tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan 

ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. 

d) Penjualan saham atau obligasi 

Perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk 

dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat 

digunakan sebagai modal kerja. Perusahaan mengeluarkan sejumlah 

obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga 

dapat dijadikan modal kerja. 

e) Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya 

Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya 

saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk 

kepentingan investasi. Dalam praktiknya pinjaman, terutama dari 

dunia perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai 

modal kerja, walaupun tidak menambah aktiva lancar. 



14 
 

 
 

 

     Jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat 

dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan.      

Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan, dan apabila 

lab atersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan maka laba tersebut 

akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. 

     Sumber lain yang dapat menmbah modal kerja dalah hasil penjualan 

aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya 

yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini 

menjadi kas atau piutang yang akan menyebabkan bertambahnya modal 

kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva 

tetap atau aktiva tidak lancar lainnya, ini tidak segera digunakan untuk 

mengganti aktiva yang bersangkutan yang akan menyebabkan keadaan 

aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan (Ririn Setiorini,2009). 

     Penggunaan  modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk 

maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, 

namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar yang dimiliki dengan 

perubahan dan penurunan jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

Sawir (2005:141) menyatakan penggunaaan modal kerja yang akan 

mengurangi modal kerja, yaitu: 

a) Berkurangnya modal sendiri karena kerugian, maupun 

pengambilan privasi oleh pemilik perusahaan. 
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b) Pembayaran utang-utang jangka panjang. 

c) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. 

 

d. Penentuan Besarnya Modal Kerja 

     Dengan tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien. Untuk 

menentukan modal kerja yang cukup perlu diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya modal kerja. 

Sundjaja dan Inge (2003:189) besarnya modal kerja yang dibutuhkan 

suatu perusahaan tergantung pada beberapa hal, yaitu: 

a) Besar kecilnya skala usaha perusahaan 

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan besar berbeda dengan 

perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Perusahaan 

besar mempunyai keuntungan akibat lebih luasnya sumber 

pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil 

yang sangat tergantung pada beberapa sumber saja. 

b) Aktivitas perusahaan 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai 

persediaan barang dagangan sedangkan perusahaan yang menjual 

persediaannya secara tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini 

mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu 

perusahaan. 
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c) Volume penjualan 

Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang 

mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat 

maka kebutuhan modal kerja pun akan meningkat demikian pula 

sebaliknya. 

d) Perkembangan teknologi 

Kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan proses 

produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatisasi 

yang mengakibatkan proses produksi yang lebih cepat membutuhkan 

persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas maksimum 

dapat tercapai. 

e) Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas 

Adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan 

mengakibatkan jumlah modal kerja yang relatif besar mempunyai 

kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan, tetapi dengan 

menahan uang kas dan persediaan barang yang lebih besar akan 

membuat perusahaan lebih mampu untuk membayar transaksi yang 

dilakukan dan risiko kehilangan pelanggan tidak terjadi. 

 

e. Penggunaan Modal Kerja 

      Penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

lancar adalah sebagai berikut (Jumingan, 2006:74): 

a) Pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang 

jangka pendek (termasuk utang dividen). 
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b) Adanya pemakaian prive yang  berasal dari keuntungan (pada 

perusahaan perseroan dan persekutuan). 

c) Kerugian usaha atau kerugian insidental yang memerlukan 

pengeluaran kas. 

d) Pembentukan dana untuk tujuan tertentu seperti dana pensiun 

pegawai, pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo, 

penempatan kembali aktiva tidak lancar. 

e) Pembelian tambahan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

investasi jangka panjang. 

f) Pembayaran utang jangka panjang dan pembelian kembali saham 

perusahaan. 

     Transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan bentuk aktiva 

lancar tetapi tidak mengubah jumlah aktiva lancar adalah: 

a) Pembelian tunai surat-surat berharga. 

b) Pembelian tunai barang-barang dagangan. 

c) Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang lainnya. 

 

f. Perputaran Modal Kerja 

     Untuk menganalisa posisi modal kerja dapat juga digunakan beberapa 

rasio, misalnya rasio antara aktiva lancar dengan total aktiva, rasio antara 

tiap pos-pos dalam aktiva lancar dengan total aktiva lancar, rasio antara 

total hutang dengan hutang lancar dan lain-lain. Perputaran modal kerja 

mencerminkan kemampuan dana yang berputar dalam suatu periode 

dengan cara membagi volume penjualan dengan modal kerja. Adapun 
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Kasmir (2010:225) menyatakan rumus yang digunakan dalam mencari 

perputaran modal kerja adalah sebagai berikut: 

 

 

      Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. 

Periode perputaran modal kerja dimulai saat kas diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai pada saat kembali lagi menjadi 

kas. Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputaran 

modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan tinggi. 

Periode perputaran modal kerja adalah rata-rata dana terikat dalam modal 

kerja selama satu produksi.  

      Besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari 

komponen-komponen (elemen-elemen) modal kerja yaitu perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan. Penjelasannya dari 

komponen-komponen dari perputaran modal kerja, yaitu: 

a) Perputaran kas 

Kas merupakan salah satu unsur modal yang memiliki nilai likuiditas 

tinggi. Makin besar jumlah yang ada dalam perusahaan berarti makin 

tinggi tingkat likuiditasnya. Perputaran kas merupakan kemampuan 

kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali 

kas berputar dalam satu periode tertentu. Rudianto (2009:206) 

menyatakan kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan 
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siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi 

perusahaan setiap saat dibutuhkan. 

 

 

b) Perputaran persediaan 

     Persediaan merupakan komponen utama dari barang yang dijual, 

oleh karena itu semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif 

perusahaan dalam mengelola persediaan (Sutrisno, 2001:251). 

Perputaran persediaan (inventory turnover) dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

c) Perputaran piutang  

      Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan ukuran 

efektitivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, 

semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Piutang 

berkaitan dengan penjualan kredit (Sutrisno, 2001:252). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung perputaran piutang adalah (Mamduh dan 

Abdul Halim, 2003:79): 
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d) Perputaran aktiva tetap 

      Perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivas 

penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan (Kasmir, 

2010:132). 

 

 

e) Perputaran aktiva 

    Seperti halnya perputaran aktiva tetap, perputaran aktiva atau asset 

turnover merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva semakin 

efektif perusahaan mengelola aktivanya (Sutrisno, 2001:253). 

 

 

2. Profitabilitas 

     Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba (Woelfel, Charles.J,1995:109). Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 
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menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang 

dipunyai, setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset 

tersebut (Mamduh, 2003:83). Berdasarkan beberapa pengertian maka 

dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. 

       Subramanyam dan John (2010:143) menyatakan bahwa ukuran 

profitabilitas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan ukuran 

kekuatan keuangan jangka panjang lainnya atau solvabilitas yang hanya 

mengandalkan pos neraca (misalnya rasio utang terhadap ekuitas). Kasmir 

(2008:114) menyatakan profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi menjadi 

dua yaitu: 

a. Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha 

dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing). 

b. Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba 

yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas 

tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar. 

      Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

kerja dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan 

modal yang dipergunakan dalam operasi. Oleh karena itu keuntungan yang 

besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan 

profitable, karena manajemen atau pihak lain profitabilitas yang tinggi 

lebih penting dari pada keuntungan yang besar. 
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       Ada beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas 

adalah sebagai berikut: 

a. Gross Operating Margin 

       Sawir (2005:18) menyatakan bahwa rasio gross operating margin 

atau margin keuntungan kotor berguna untuk mengetahui keuntungan 

kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Gross profit margin 

sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok 

penjualan meningkat maka gross profit margin akan menurun, begitu 

pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. 

 

 

b. Net Profit Margin 

     Net profit margin (NPM) menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan 

kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap 

penjualan (Sawir, 2005:18). 
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c. Return On Investment 

      Kasmir (2008:201) menyatakan return on Investment atau return on 

assets menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. Dengan mengetahui rasio ini, dapat diketahui apakah 

perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih 

baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas 

manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. 

      Analisa return on investment (ROI) dalam analisa keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 

keuangan yang bersifat menyeluruh.  

 

 

d. Return On Equity 

     Sawir (2005:20). Return on equity atau return on net worth 

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya 

kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal 

dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang 

perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga 

akan makin besar. 
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e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas: 

a) Profit margin, yaitu perbandingan antara net operating income 

dengan net sales. 

b) Turnover of operating assets (tingkat perputaran usaha), yaitu 

kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. 

3. Hubungan Modal Kerja dengan Profitabilitas 

     Perputaran modal kerja mengukur efektifitas penggunaan aktiva lancar 

untuk menghasilkan penjualan. Diukur dengan menggunakan rasio 

penjualan terhadap aktiva lancar yaitu membandingkan antara penjualan 

dengan jumlah keseluruhan total aktiva lancar organisasi pada periode 

tertentu. Agus Sabardi (1995:176-177) menyatakan jika terjadi penurunan 

aktiva lancar akan meningkatkan potensi profitabilitas. Jika aktiva lancar 

dapat dikurangi tetapi masih mampu menghasilkan keluaran dan 

penjualan, maka ROI akan meningkat. Mengurangi tingkat kas, piutangm 

dan persediaan berarti mengurangi total aset, sehingga hasilnya (ROI) 

akan menjadi lebih tinggi bila laba bersih jumlahnya tetap sama atau 

mungkin lebih besar. 

      Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja 

dengan penjualan serta menunjukkan banyak penjualan yang dapat 

diperoleh organisasi untuk setiap rupiah modal kerja. Perputaran modal 

kerja yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang 

mungkin disebabkan adanya perputaran kas, piutang ataupun perputaran 
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persediaan yang terlalu besar. Maka dengan mengetahui perputaran 

komponen modal kerja akan dapat diketahui penyebab dari kenaikan atau 

penurunan tingkat perputaran modal kerja tersebut. 

C. Kerangka Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang penelitian di bab awal, maka sasaran yang ingin 

 dicapai adalah sejauh mana tingkat penggunaan modal kerja dan tingkat 

 profitabilitas yang dihasilkan oleh Koperasi Usaha Bersama Kepanjen. 

 Efisiensi modal kerja dapat dinilai dengan menggunakan elemen perputaran 

 modal kerja yaitu perputaran kas dan perputaran piutang. Rasio ini 

 menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan yang diperoleh 

 koperasi untuk tiap rupiah modal kerja. Dalam menjalankan usahanya, 

 koperasi membutuhkan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

 usaha. Kegiatan yang dijalankan adalah dalam rangka pencapaian laba. 

     Tingkat profitabiltas yang rendah bila dihubungkan dengan modal kerja 

dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya penjualan. Koperasi yang 

dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti tinggi pula efisiensi 

penggunaan modal kerja yang digunakan. Gambar berikut ini akan 

menjelaskan dasar-dasar pemikiran bagaimana hubungan antara perputaran 

modal kerja dengan profitabilitas, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perputaran Modal Kerja 

a. Perputaran Kas 

b. Perputaran Piutang 
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