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BAB II 

TINAJUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Utami (2016) meneliti tentang penagaruh manajemen modal kerja terhadap 

profitabiltas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan 

teknik analisisnya yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitiannya menunjukan Manajemen modal kerja berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Yuliati (2013) meneliti tentang pengaruh kebijakan modal kerja terhadap 

profitabilitas padaperusahaan hotel di BEI teknik analisis yang digunakan yaitu 

teknik analisis regresi linier berganda yaitu menguji pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kebijakan modal 

kerja dilihat dari variabel struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Pratiwi (2012) meneliti tentang Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap 

Return On Asset pada Toko Global Computer periode 2006-2010. analisis yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif, asumsi klasik, regresi linear berganda, 

koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perputaran modal kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return on asset 
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Arya Chrismas (2011) meneliti tentang Pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap profitabilitas perusahaan. Teknik analisis yang dilakukan yaitu Uji 

asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa manajemen modal kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return on asset. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni variabel 

yang digunakan, periode penelitian, serta perusahaan yang menjadi objek penelitia 

B. Tinjauan Teori 

1. Modal Kerja 

Modal kerja, ternyata tidak hanya memiliki satu konsep pengertian saja. 

Beberapa penulis mengklasifikasikannya ke dalam beberapa konsep modal kerja. 

Tiap konsep juga memiliki ciri yang berbeda namun perbedaan tersebut justru 

mempermudah pemahaman akan modal kerja itu sendiri. Ciri tersebutlah yang 

juga dapat menentukan arah dari kebijakan modal kerja yang dapat diterapkan 

oleh perusahaan 

Ahmad (1997:2) menyebutkan bahwa pada hakikatnya kebutuhan modal 

kerja adalah pemenuhan dana jangka pendek. Secara umum modal kerja dapat 

berarti: 

a. Seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor (gross working capital) atau 

konsep kuantitatif 

b. Aktiva lancar yang dikurangi utang lancar atau (net working capital) atau 

konsep kualitatif 
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c. Keseluruhan dana yang diperlukan untuk menghasilkan laba tahun 

berjalan atau Functional working capital atau konsep fungsional. 

Termasuk dana yang berasal dari penyusutan 

Konsep modal kerja tersebut layaknya juga digunakan oleh penulis lain, 

meski tidak secara terang menyebutnya sebagai konsep kuantitatif dan kualitatif, 

hal lainnya adalah tidak digunakannya konsep fungsional. Horne dan Wachowicz 

(1997:214) menyebutkan bahwa terdapat dua konsep utama dalam modal kerja 

yaitu: 

a. 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 

b. Sedangkan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva 

lancar (seperti kas, sekuritas, piutang dan persediaan). 

Dari berbagai konsep modal kerja yang telah disampaikan dapat 

disimpulkan bahwa modal kerja merupakan aktiva lancar yang berguna untuk 

pendanaan jangka pendek perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba 

sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang didukung oleh modal 

kerja itu sendiri. Kesalahan fatal pada pengelolaan modal akan mengganggu 

kegiatan operasi perusahaan, dari sini profitabilitas dapat terpengaruh dan 

kemudian juga akan mengganggu tingkat likuiditas perusahaan. Kemudian, risiko 

terburuknya adalah terhentinya proses operasional perusahaan yang dapat 

menyebabkan kerugian. 
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Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan 

dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang 

cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan 

akan menghadapi masalah likuiditas. Investasi modal kerja merupakan proses 

terus-menerus selama perusahaan beroperasi. Mengenai pengertian modal kerja 

ini dapat dikemukaan adanya beberapa konsep, yaitu (Riyanto, 2011) : 

a. Konsep kuantitatif 

Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam pada unsur-

unsur aktiva lancar di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar 

kembali dalam bentuk semula atau aktiva di mana dana yang tertanam di 

dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dan sering disebut 

sebagai modal kerja bruto (gross working capital). 

b. Konsep kualitatif 

Pengertian modal kerja ini dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar 

atau hutang yang segera harus dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari 

aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera 

harus dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar–benar dapat digunakan 

untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu 

yangmerupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya, sering disebut 

modal kerja neto (net working capital). 
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c. Konsep fungsional 

Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan 

untuk menghasilkan pendapatan. Modal kerja dalam konsep ini adalah 

keseluruhan aktiva lancar ditambah penyusutan dari aktiva tetap pada tahun 

bersangkutan.  

Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana 

yang tidak roduktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan  

Munawir, (2012). Taylor dan Riyanto ( 2011)  mengklasifikasikan modal kerja 

menjadi dua yaitu :  

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja yang 

harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau 

modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah sesuai dengan perubahan keadaan 

Modal Kerja adalah investasi total perusahaan pada aktiva lancar atau aktiva 

yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau 

kurang dari satu tahun (Arthur J Keown, dkk. 2010). Modal kerja juga di 

definisikan sebagai bentuk investasi perusahaan berupa uang tunai, surat berharga, 

piutang, dan persediaan yang merupakan sumber pendanaan untuk aktiva lancar 

(Weston dan Copeland,1992). 
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2. Manajemen Modal Kerja 

Manajemen modal kerja adalah administrasi aktiva lancar perusahaan dan 

pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar (Horne dan 

Wachowicz, 2012). Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah 

aktiva perusahaan. Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah aktiva  

lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan. 

Manajemen modal kerja menurut Muslich (2003) “Manajemen modal kerja 

merupakan manajemn aktiva lancar dan pasiva lancar”. Manajemen modal kerja 

memiliki beberapa arti penting bagi perusahaan. Pertama, modal kerja 

menunjukan ukuran besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam aktiva 

lancar dan klaim atas perusahaan yang diwakili oleh utang lancar. Kedua, 

investasi dalam aktiva likuid, piutang barang adalah sensitif terhadap tingkat 

produktifitas dan penjualan. Beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen 

modal kerja adalah (Sawir, 2008) : 

a. Memaksimalkan   nilai   perusahaan   dengan   mengelola   aktiva   lancar 

sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau lebih besar 

dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva tersebut. 

b. Meminimalkan biaya yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. 

c. Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dari ketersediaan dana dari 

sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban 

keuangannya ketika jatuh tempo. 

Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut 

(Khasmir, 2010) : 
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a. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, 

artinya likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja 

b. Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh 

tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran 

keberhasilan manajemen modal kerja 

c. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam  

memenuhi kebutuhan pelanggannya 

d. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para 

kreditur, apabila rasio keuangannya, memenuhi syarat seperti likuiditas yang 

terjamin 

e. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan 

dan laba. 

f. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat 

turunnya nilai aktiva lancar. 

3. Kebijakan modal kerja 

Kebijakan modal kerja adalah sebuah keputusan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan. Menurut Brigham dan Daves (2010) kebijakan modal 

kerja adalah menyangkut keputusan yang berkaitan dengan aktiva lancar dan 

pembiayaannya. Besar kecilnya modal kerja yang disediakan oleh perusahaan 

terutama tergantung terhadap sikap manajemen terhadap laba dan risiko. 

Kebijakan modal kerja adalah bagian dari manajemen modal kerja yang 

merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan manajemen pembelanjaan 

perusahaan. Aktiva lancar harus cukup untuk dapat menutup hutang lancar 
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sedemikian rupa sehingga menggambarkan tingkat keamanan (margin of safety) 

yang memuaskan. 

Perusahaan pada umumnya memiliki tiga jenis kebijakan modal kerja 

Sutrisno (2012: 42), yaitu: 

a. Kebijakan yang agresif, yaitu modal kerja dipenuhi dengan seluruhnya dengan 

utang  jangka pendek. 

b. Kebijakan yang moderat, yaitu modal kerja dipenuhi 50% dengan utang jangka 

pendek dan 50% dipenuhi dengan utang jangka panjang. 

c. Kebijakan yang konservatif, yaitu seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang 

jangka panjang. 

4. Jenis- jenis Modal Kerja 

Mengenai jenis-jenis modal kerja W.B Taylor  (2010) menggolongkannya 

dalam 2 bagian. Adapun penjelasan dari jenis-jenis modal kerja tersebut di atas 

adalah sebagai berikut:  

1. Modal kerja permanen 

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja secara terus menerus 

diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjamin kontinuitas usahanya. 

2. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 
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Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas 

produksi yang normal 

3. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) 

Yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah – ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain: 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Workina Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah – ubah disebabkan karena 

fluktuasi musim. 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah - ubah disebabkan karena 

fluktuasi konjungtur. 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah – ubah karena adanya keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misal : adanya pemogokan buruh, 

banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak). 

4. Fungsi manajemen modal kerja 

Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi 

secara ekonomis dan efesien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Manfaat 

modal kerja menurut Munawir (2010) adalah: 

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

aktiva lancar. 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya.  
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c. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumen. 

d. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para langgananya. 

e. Memungkinkan bagi perusaahan untuk dapat beroperasi dengan lebih efesien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

5. Perputaran kas 

Perputaran kas digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk 

membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan, 

Kasmir (2012). Kas mempunyai tingkat likuiditas paling tinggi dalam unsur 

modal kerja. Dimana kas perusahaan semakin tinggi maka tingkat likuiditasnya 

juga tinggi dan mengurangi risiko perusahaan sebaliknya jika kas lebih kecil 

perusahaan terancam tidak dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan 

Riyanto (2011). Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin cepat 

kembalinya kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat 

dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak 

mengganggu kondisi keuangan perusahaan (Wild et al, 2005:42). 

Tingkat perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang dimulai 

pada saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali 

menjadi kas sebagai unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. 

Ini berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan berarti besar 

kemungkinan akan semakin rendah perputarannya. Hal ini akan mencerminkan 

adanya over investment dalam kas, begitu pula sebaliknya. Jumlah kas yang 
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relatif kecil kemungkinan besar akan menyebabkan diperolehnya tingkat 

perputaran kas yang tinggi. Perputaran kas dapat dihitung dengan 

membandingkan penjualan bersih dengan jumlah rata-rata kas (Kasmir, 2013). 

Rata-rata kas dalam perhitungan ini adalah kas akhir yang diperoleh ditambah 

dengan kas awal dibagi dua. 

6. Perputaran piutang 

Perputaran piutang adalah hubungan antara penjualan bersih dan piutang, 

dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan piutang bersih rata-rata 

(Warren et al, 2014:464). Semakin tinggi perputaran piutang maka semakin baik, 

namun begitu juga sebaliknya semakin lambat perputaran piutang maka semakin 

tidak baik. Tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang 

diberikan oleh perusahaan. Makin lama syarat pembayaran , semakin lama dana 

atau modal terikat dalam piutang tersebut, yang berarti semakin rendah tingkat 

perputaran piutang (Fahmi, 2013:155). Munawir (2010:75) menyatakan bahwa 

makin tinggi ratio perputaran piutang menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah, sebaliknya jika ratio semakin rendah berarti ada over 

investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut, mungkin 

karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau mungkin ada 

perubahan dalam kebijaksanaan pemberian kredit. Hanafi (2012:76) menyatakan 

rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi 

piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama rata-rata piutang berarti 

semakin besar dana yang tertanam pada piutang. 
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Perputaran piutang merupakan salah satu faktor yang menentukan besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, jika melakukan pengelolaan 

piutang dengan baik, antara lain kemungkinan perusahaan dapat membayar semua 

kewajibannya tepat waktu dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk dapat 

beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh 

barang dan jasa yang diperlukan, dimana secara tidak langsung akan berdampak 

pada tingkat perolehan keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya 

apabila tingkat perputaran piutang rendah, maka akan terjadi kelebihan piutan dan 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan (hoiriya, 2015) 

7. Perputaran persediaan 

Perputaran persediaan (inventory turnover) digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, dalam arti berapa kali 

persediaan yang ada akan diubah menjadi penjualan. Semakin tinggi rasio ini, 

maka semakin cepat persediaan diubah menjadi penjualan. Untuk mengukur 

efisiensi persediaan maka perlu diketahui perputaran persediaan (inventory 

turnover) yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok penjualan 

(HPP) dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki (Munawir, 2007).  

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 (Raharjaputra, 2009). 

Munawir (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan 
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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. 

8. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau 

keuntungan (Raharjaputra, 2009:195), dimana hubungannya dengan penjualan, 

455  total aktiva, maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Wiagustini 

(2010:76) profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh 

laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Kemampuan 

memperoleh laba bisa diukur dari modal sendiri maupun dari seluruh dana yang 

diinvestasikan ke dalam perusahaan (Wiagustini, 2010:77).  

Ikhsan dan Prianthara (2009 : 106), mengartikan rasio profitabilitas yaitu 

sumber daya dan aktiva yang dibuat tersedia bagi manajemen untuk menghasilkan 

penjualan, pendapatan, penghasilan operasi dan rasio ini juga menunjukkan 

efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva selama periode operasi. 

Sedangkan Kasmir (2013:196), menyatakan bahwa rasio profitabilitas  merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, ditunjukkan 

dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Dari pengertian beserta penjelasan di atas, profitabilitas mempunyai arti 

penting dalam kegiatan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap 

perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin 
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tinggi tingkat profitabilitasnya, maka kelangsungan  kegiatan usaha perusahaan 

tersebut akan terus terjamin. 

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

profitabilitas suatu perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. Menurut Riyanto 

(2001), mengklasifikasikan angka-angka rasio keuangan sebagai berikut. 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya 

jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

Macam-macam rasio yang terdapat pada rasio likuiditas antara lain : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

2. Rasio Cepat (Acid-Test (Quick) ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang paling likuid (cepat). 

b. Rasio Aktivitas 

Disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa 

efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivanya. Menurut Riyanto (2001), 

contoh dari rasio aktivitas, antara lain : 

1. Average payable period 

Merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk membayar hutang 

dagang. 

2. Average day’s inventory 
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Periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan 

barang dagang di gudang. 

c. Ukuran Perusahaan 

Menurut Kusuma (2005), ada tiga teori yang secara implisit menjelaskan 

hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan, antara lain : 

1. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of scale, dan 

lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran perusahaan 

yang optimal serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

2. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran 

perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, didalamnya 

terdapat teori critical resources 

3. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor 

seperti sistem perundang-undangan, peraturan anti-trust, perlindungan patent, 

ukuran pasar dan perkembangan pasar keuangan. 

10. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendapatka laba melalui semua kemampuan dan sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya (Syafri, 2008:304). Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antara 

lain: 

a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor 

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian 

harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan 

untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18). Gross profit margin 
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merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross 

profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin 

semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61). 

 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ−ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

b. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. 

Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi 

penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk 

mengendalikan beban usaha (Bastian dan Suhardjono, 2006). Rasio ini mengukur 

laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit margin 

semakin baik operasi suatu perusahaan. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

Margin laba bersih adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan 

setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Margin tersebut 

menjelaskan penghasilan bersih perusahaan per rupiah penjualan. 

11. Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. ROA 

dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan 

memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi aktivanya. Menurut Hanafi 

(2000:83) ” Return on asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
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menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai asset 

tersebut”, Sedangkan menurut Agus Sartono (2001), return on asset (ROA) 

merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset 

dalam satu periode. 

ROA menunjukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh 

aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Agus Sartono (2001) merumuskan 

formula untuk menghitung pengembalian tingkat aktiva/return on asset (ROA 

sebagai berikut 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

C. Kerangka pemikiran 

Modal kerja merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan 

bisnis perusahaan, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk 

membayar semua utang yang jatuh tempo atau dapat dikatakan sebagai modal 

kerja kuantitatif. Konsep modal kerja kuantitatif (modal kerja bruto) merupakan 

keseluruhan dari jumlah aktiva lancar Home dan Wachowicz (1997:214). 

Pengawasan terhadap sumber dan penggunaan modal kerja merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan yang ingin mempertahankan tingkat profitabilitasnya 

(ROA), hal ini dapat tercapai selama modal kerja yang tersedia dikelola secara 

efektif dan efisien. 

Modal kerja memiliki beberapa komponen penting yang perlu untuk 

dikelola dengan baik agar menghasilkan manajemen modal kerja yang baik pula. 

Komponen modal kerja antara lain kas, piutang, dan persediaan. Semakin cepa 
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perputaran modal kerja dari perusahaan, maka semakin efesien manajemen modal 

kerja dari perusahaan tersebut. Sebaliknya semakin lambat perputaran modal kerja 

perusahaan, maka manjemen modal kerja menjadi tidak efesien. Setelah 

mengetahui perputaran modal kerja, kemudian dilihat tingkat profitabilitasnya 

apakah saat manajemen modal kerja semakin efesien juga menghasilkan 

profitabilitas yang naik  (Riyanto,2011 ). 

Dari uraian diatas, manajemen modal kerja menjadi penting sebab dapat 

disimpulkan bahwa modal kerja dapat berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan demikian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

  

Perputaran Kas 

𝑿𝟏 

Perputaran piutang 
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D. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah suatu teori atau pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara 

(Hasan, dalam Yuliati, 2013). Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian 

terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas 

Menurut Riyanto (2001) dalam Anindya (2013), kas merupakan aktiva yang 

paling likuid. Hal ini berarti semakin besar kas yang dimiliki oleh perusahaan, 

maka perusahaan semakin likuid. Perputaran kas merupakan kemampuan uang 

kas berputar selama periode tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Dimana kas 

awal yang diperoleh perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku 

perusahaan yang kemudian diproses dan dijadikan barang jadi yang digunakan 

sebagai persediaan bagi perusahaan. Perputaran kas dilihat dari berapa lama waktu 

yang digunakan agar persediaan perusahaan tersebut menjadi kas akhir. Semakin 

tinggi perputaran kas maka uang kas semakin produktif, sehingga profitabilitas 

yang diperoleh juga semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

perputaran kas maka sejumlah dana kas menganggur sehingga menyebabkan 

menurunnya perolehan profitabilitas perusahaan (Rahma, 2011 dalam Anindya, 

2013). 

Dari penelitian Pratiwi (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Didukung 

denganpenelitian Rahma (2011) yang menunjukkan bahwa perputaran kas 

berhubungan positif dan signifikan terhadap ROI. Hasil penelitian Anindya (2013) 
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juga menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap ROI. 

Sedangkan hasil penelitian Ismanto (2013) menunjukkan bahwa efisiensi kas 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Diduga Perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas  

2. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabiitas 

Menurut Riyanto (2010) piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu 

dalam keadaan berputar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam 

piutang adalah tergantung pada syarat pembayarannya. Ghozali (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi perputaran piutang, maka perusahaan sukses 

dalam hal penagihan piutang sehingga memperkecil kemungkinan piutang tidak 

tertagih. Selain itu dana cadangan yang sebenarnya digunakan untuk menutup 

kerugian piutang tidak tertagih akan dapat digunakan untuk hal lain yang dapat 

menambah profitabilitas perusahaan. Jika perputaran piutang 6 kali dalam setahun 

berarti membutuhkan waktu sekali putar 60 hari, jika perputaran persediaan 

menjadi 12 kali dalam setahun maka membutuhkan waktu 30 hari. Jika laba 

dalam 1 kali perputaran sebesar Rp. 1000.000 maka untuk 6 kali perputaran 

mendapat kan laba sebesar Rp. 6000.000. Semakin tinggi perputaran piutang 

semakin tinggi laba yang akan didapatkan perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syamsuddin (2002:236) menyatakan 

bahwa makin tinggi tingkat perputaran pitang, makin tinggi pula keuntungan yang 

diperoleh. Hasil penelitian Khan et al (2011), Sufiana dan Purnawati (2013), dan 

Agha (2014), menyatakan bahwa tingkat perputaran persediaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas 
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H2: Diduga Perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas 

3. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

Persediaan menurut (Ristono, 2009) dapat diartikan sebagai barang-barang 

yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan 

datang. Tingkat perputaran persediaan, menunjukkan berapa kali persediaan 

tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin cepat perputaran 

persediaan maka semakin cepat menghasilkan kas, kas tersebut kemudian 

dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan agar 

perusahaan memperoleh pendapatan yang otomatis berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Perputaran persediaan menunjukan berapa kali kemampuan dana yang 

tertanam dalam persediaan berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi 

tingkat perputarannya maka jumlah dana yang tertanam dalam persediaan akan 

semakin besar. Dengan menghubungkan tingkat perputaran modal kerja, tingkat 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan dengan jumlah hari 

pertahun (360 hari dalam satu tahun) akan dapat diketahui periode perputaran 

modal kerja. 

Hasil penelitian Anindya (2013) menunjukkan bahwa perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap ROI. Begitu juga dengan hasil penelitian Pratiwi 

(2012) yang menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Hasil penelitian Ismanto (2013) menunjukkan bahwa efisiensi 

persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan Rahma 

(2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perputaran persediaan tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap ROI. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Diduga Perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabi 


