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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkenaan dengan pengaruh manajemen modal 

kerja terhadap profitabilitas perusahaan sudah pernah dilakukan. Berikut 

beberapa penelitian terdahulu : 

1. Abdul Raheman dan Mohamed Nasr (2007) melakukan penelitian 

pengaruh manajemen modal kerja yang diukur dengan siklus konversi 

kas terhadap profitabilitas yang diukur dengan NOP  pada 94 perusahaan 

Pakistan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange periode tahun 1999-

2004. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negative signifikan yang 

kuat antara variabel manajemen modal kerja dengan variabel 

profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti manajemen perusahaan dapat 

mengahasilkan hubungan positif dengan shareholder dengan cara 

mempersingkat siklus konversi kas. Dalam penelitian ini juga 

menemukan hubungan negative signifikan antara likuiditas dengan 

profitabilitas dan hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan 

dengan prrofitabilitas perusahaan. 

2. Wuri Handayu (2010) yang menganalisis tentang pengaruh variabel 

periode persediaan, periode piutang, periode utang, dan siklus konversi 

kas terhadap return on asset pada perusahaan farmansi go public, 

menemukan bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan atau 
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bersama-sama dan secara parsial berpengaruh terhadap return on asset 

perusahaan farmasi yang go public.  

3. Mamoun M. Al-Debi’e (2011) yang menganalisis hubungan antara 

profitabilitas dan manajemen modal kerja pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Amman Stock Exchange di Jordan periode tahun 2001 

hingga 2010. Hasil penelitian  menunjukkan profitabilitas perusahaan 

akan menurun jika perusahaan lebih lama dalam menjual produk dan 

mengumpulkan piutang. Variabel kontrol (size, leverage, dan GDP 

growth) yang dimasukkan dalam semua model regresi menunjukkan 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

4. Krismi Sienatra (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan pulp and 

paper menemukan bahwa variabel periode piutang, periode persediaan, 

periode utang dan siklus konversi kas berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui 

bahwa perusahaan dapat meningkatkan return on asset dengan 

mempersingkat periode persediaan, periode piutang, dan siklus konversi 

kas dan memperpanjang periode utang. 

5. Beny Benardi dan Minarnita Y. Verawati Bakara (2012) yang mengukur 

kinerja perusahaan melalui parameter siklus konversi kas dalam 

keterkaitannya dengan kinerja pengelolaan modal kerja. Pengaruh 

variabel siklus konversi kas terhadap ROA dan ROE diteliti dengan 

menggunakan metode analisis korelasi. Hasil penelitian menyajikan 
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analisa parameter periode persediaan, periode piutang, dan periode utang 

masing-masing operator telekomunikasi seluler.  

2.2    Landasan Teori 

2.2.1 Modal Kerja 

Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan 

digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari- hari misalnya 

untuk membeli bahan baku, membayar upah buruh, membayar hutang dan 

lain- lain. Kekurangan uang tunai (kas) akan menyebabkan perusahaan tidak 

mampu membayar kewajiban dalam jangka pendek sedangkan kekurangan 

persediaan akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh 

keuntungan karena calon pembeli tidak jadi membeli ke perusahaan 

tersebut.  

Keown, et al, (2010: 240) mengungkapkan masalah pembiayaan 

jangka pendek muncul pada pengelolaan investasi perusahaan pada aktiva 

lancar dan penggunaan pasiva lancar. Modal kerja bersih perusahaan pada 

waktu tertentu memberikan rangkuman ukuran keputusan pembiayaan 

jangka pendek perusahaan yang sangat berguna. Weston dan Copeland 

(1997:327) menyatakan bahwa manajemen modal kerja mengacu pada 

semua aspek pengelolaan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Manajemen 

modal kerja (working capital management) merupakan manajemen dari 

elemen- elemen aktiva lancar dan elemen- elemen hutang lancar. 

 Kebijakan modal kerja (working capital policy) menunjukkan 

keputusan- keputusan mendasar mengenai target masing- masing elemen 

(unsur) aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. 
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Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang 

lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin 

tingkat likuiditas perusahaan. (Martono, 2003:72). 

2.2.1.1 Pengertian Modal Kerja 

Horne dan Wachowitz (2005:308) berpendapat mengenai konsep 

modal kerja yaitu sebagai berikut : 

“Terdapat dua konsep utama modal kerja yaitu modal kerja bersih 

dan modal kerja kotor Ketika Akuntan menggunakan istilah modal 

kerja, secara umum akuntan merujuk pada modal kerja bersih (net 

working capital), yang merupakan perbedaan nilai uang antara aktiva 

lancar dan kewajiban jangka pendek. Ini adalah salah satu 

pengukuran untuk melihat sejauh mana perusahaan terlindung dari 

masalah likuiditas. Di pihak lain, para analis keuangan berbicara 

tentang aktiva lancar ketika mereka berbicara mengenai modal kerja. 

Oleh karenanya, fokus mereka adalah pada modal kerja kotor (gross 

working capital). Karena manajer keuangan perlu dilibatkan untuk 

menetukan jumlah aktiva lancar yang tepat bagi perusahaan, maka 

konsep modal kerja kotor yang digunakan.” 
 

Modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi dengan 

kewajiban lancar. Jadi modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam 

bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan 

kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Sebagian 

besar perencanaan keuangan jangka pendek memfokuskan diri pada variasi 

dalam modal kerja (Weston dan Copeland, 1990: 327). 

 Aset jangka pendek atau aset dan kewajiban lancar seperti kas, 

piutang, persediaan, dan utang usaha sangat bervariasi ketika perusahaan 

bergerak melalui sebuah siklus dimana bahan mentah dibeli, barang- barang 

diproduksi dan dijual, dan pelanggan membayar tagihan mereka. Untuk 

merencanakan cara guna menghadapi variasi ini, sebaiknya 
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mempertimbangkan berbagai komponen modal kerja dan faktor- faktor yang 

menentukan tingkat komponen masing- masing. 

2.2.1.2 Konsep Modal Kerja 

Martono (2003 : 72-73) menyatakan ada tiga konsep atau definisi 

modal kerja yang umum dipergunakan yaitu: 

1. Konsep kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah jumlah keseluruhan dari aktiva 

lancar atau yang disebut juga modal kerja bruto (gross working capital). 

Pada umumnya elemen- elemen dari modal kerja kuantitatif meliputi 

kas, surat- surat berharga (sekuritas), piutang dan persediaan. 

2. Konsep kualitatif 

Menurut konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang 

lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar 

dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, 

hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar- benar 

diperguanakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. 

Dengan demikian modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan 

kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang juga disebut modal 

kerja neto (net working capital). 

3. Konsep fungsional 

Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan 

untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada 

berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan (income), 

baik pendapatan saat ini (current income) maupun pendapatan masa 
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yang akan datang (future income). Konsep modal kerja fungsional 

merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk 

menghasilkan current income.  

2.2.1.3 Pentingnya Manajemen Modal Kerja 

Weston dan Copeland (1990:327) mengungkapkan ada beberapa 

alasan yang mendasari pentingnya manajemen modal kerja yaitu:  

1. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar waktu manajer 

tersita untuk kegiatan operasional perusahaan dari hari ke hari, yang 

kurang lebih dapat diartikan sebagai manajemen modal kerja. 

2. Lebih dari separuh dari total aktiva perusahaan merupakan aktiva 

lancar. Sebagian bagian investasi yang besar dan mudah diuangkan, 

maka aktiva lancar memerlukan perhatian yang seksama dari manajer 

keuangan. 

3. Manajemen modal kerja terutama sangat penting bagi perusahaan 

kecil. Walaupun perusahaan kecil dapat mengurangi investasi aktiva 

tetapnya melalui sewa atau leasing peralatan dan mesin, mereka tidak 

dapat menghindari kebutuhan akun kas, piutang dan persediaan. Oleh 

karena itu, aktiva lancar sangat penting bagi para manajer perusahaan 

kecil. Dan karena perusahaan kecil memiliki akses (jalan masuk) ke 

pasar modal jangka panjang yang relative sangat terbatas, maka 

penekanan harus ditunjukkan pada kredit dagang dan pinjaman bank 

jangka pendek, yang keduanya mempunyai pengaruh pada modal 

kerja perusahaan melalui peningkatan kewajiban lancar. 
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4. Adanya hubungan yang langsung antara pertumbuhan penjualan 

dengan kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Jika terjadi 

peningkatan penjualan  maka investasi pada piutang dagang 

meningkat. Peningkatan penjualan juga membutuhkan tambahan 

persediaan dan mungkin juga tambahan kas. Semua kebutuhan 

tersebut memerlukan pembiayaan (financing), dan karena 

hubungannya langsung dengan volume penjualan, maka perlu sekali 

agar manajer keuangan mengikuti perkembangan modal kerja 

perusahaan. Kenaikan penjualan yang kontinyu membutuhkan 

tambahan aktiva tetap, yang juga memerlukan pembiayaan. Akan 

tetapi, investasi aktiva tetap walaupun penting bagi strategi 

perusahaan jangka panjang, umumnya memiliki jangka waktu di 

depan yang lebih longgar untuk mencari pembiayaan daripada 

investasi aktiva lancar. 

2.2.1.4 Jenis-Jenis Modal Kerja 

Mengenai jenis modal kerja menurut W.B. Tailor dalam Bambang 

(2001:61) dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Modal kerja permanen (permanent working capital) adalah modal kerja 

yang harus tetap ada pada perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya. 

Dengan kata lain, modal kerja yang diperlukan untuk kelancaran suatu 

usaha. Modal kerja permanen mi dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu: 

a. Modal Kerja Primer (primary working capital) adalah modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan usahanya. 
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b. Modal Kerja Normal (normal working capital) adalah modal kerja 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi yang 

normal dalam artian dinamis. 

2. Modal kerja variabel (variable working capital) adalah modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal ini dibedakan 

dalam tiga jenis yaitu: 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) adalah modal 

kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 

musim. 

b. Modal kerja siklis (cycles working capital) adalah modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 

konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (emergency working capital) adalah modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat 

yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan 

buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak). 

 

2.2.1.5 Sumber-Sumber Pemenuhan Modal Kerja 

Menurut Munawir (2007: 120-122) sumber modal kerja suatu 

perusahaan dapat berasal dari: 

1. Hasil operasi perusahaan 

Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam 

laporan perhitungan mgi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. 

Dengan adanya keuntungan atau laba dan operasi perusahaan. apabila 
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tidak diambil, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan 

yang bersangkutan. 

2. Keuntungan dari penjualan surat berharga (investasi jangka pendek) 

Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan tejadinya 

perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dan bentuk surat berharga 

berubah menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dan penjualan 

surat berharga merupkan suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja, 

sebaliknya apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian maka akan 

menyebabkan berkurangnya modal kerja. 

3. Penjualan aktiva tidak lancar 

Hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 

lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan, perubahan dan 

aktiva tersebut menjadi kas atau piutang akan menyebabkan 

bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. 

4. Penjualan saham atau obligasi 

Dengan mengadakan emisi saham baru atau mengeluarkan saham banu 

kemudian dijual di bursa atau kepada pemilik modal saham dapat 

menambah modal. Disamping itu, perusahaan juga dapat mengeluarkan 

obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan modal kerjanya. 

 

2.2.1.6 Penggunaan Modal Kerja 

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk dan 

jumlah dan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, akan tetapi tidak semua 

penggunaan aktiva lancar diikuti dengan perubahan jumlah modal kerja. 
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Munawir (2007:123) mengungkapkan modal kerja akan bertambah apabila 

aktiva lancar bertambah yang diimbangi atau diikuti dengan perubahan 

dalam sektor atau pos tidak lancar (non current account). Begitu pula 

sebaliknya, bila terjadi penambahan aktiva lancar yang diimbangi dengan 

penambahan utang lancar dalam jumlah yang sama maka jumlah modal 

kerja tidak akan berubah (Munawir, 2007:12) 

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar juga dapat mengakibatkan 

turunnya modal kerja adalah sebagai berikut (Munawir, 2007: 125-127): 

1. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

perlengkapan kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya 

2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian insidentil lainnya. 

3. Adanya pembentukan atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan 

tertentu dalam jangka panjang, misaInya Dana Pelunasan Obligasi, Dana 

Pensiun Pegawai, Dana Ekspansi ataupun dana-dana laimiya. 

4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 

berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat 

berkurangnya modal kerja. 

5. Pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang hipotik. 

utang obligasi maupun bentuk utang jangka panjang lainnya. 

6. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan bagian 
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keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran dividen dalam perseroan terbatas. 

 

2.2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Modal kerja yang cukup sangat penting bagi kelancaran suatu usaha. 

Untuk menentukan jurnlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan 

bukanlah hal yang mudah karena modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu 

perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut (Munawir, 2007:117): 

1. Sifat Umum atau Tipe Perusahaan 

Modal kerja dan suatu perusahaan jasa relatif lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena 

perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, 

piutang maupun persediaan. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

jasa (public utility) relatif rendah karena investasi dalam persediaan dan 

piutang pencairannya menjadikan relatif cepat. Untuk beberapa 

perusahaan jasa tertentu malahan pelanggan membayar di muka sebelum 

jasa dinikmati. misalnya jasa transport seperti kereta api, bus malam, 

pesawat atau kapal laut. Proporsi modal kerja dan aktiva pada perusahaan 

jasa relatif kecil. Jika dibandingkan dengan perusahaan industri, investasi 

dalam aktiva lancar cukup besar dengan tingkat perputaran persediaan 

dan piutang yang relatif rendah. Sehingga perusahaan industri 

memerlukan modal kerja yang cukup besar, yaitu untuk melakukan 

investasi dalam bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang 

jadi. 
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2. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

yang akan dijual serta harga persatuan dan barang 

Makin panjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang atau 

untuk memperoleh barang, maka makin besar kebutuhan akan modal 

kerja itu. Modal kerja bervariasi tergantung pada volume pembeliannya 

dan harga beli per unit dan barang yang dijual. Misalnya saja, suatu 

perusahaan kapal terbang, di samping membutuhkan waktu yang lama 

dalam proses produksinya jugá membutuhkan modal kerja yang besar, 

bila dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi meubel rumah 

tangga. 

3. Syarat pembelian dan penjualan 

Syarat kredit pembelian bahan baku yang menguntungkan akan 

memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam 

persediaan, sebaliknya bila pembayaran harus dilakukan dengan segera 

setelah barang diterima, maka kebutuhan uang kas akan menjadi lebih 

besar. Selain itu, modal kerja juga sangat dipengaruhi oleh syarat kredit 

penjualan barang. Semakin lunak kredit yang diberikan kepada 

pelanggan, maka semakin besar kebutuhan modal kerja yang harus 

ditanamkan dalam piutang. Untuk mengurangi kebutuhan modal kerja 

dan juga mengurangi risiko kerugian karena adanya piutang yang tidak 

terbayar. biasanya akan diberikan rangsangan potongan tunai (cash 

discount). 
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2.2.1.8 Komponen Modal Kerja 

1. Aktiva Lancar 

a. Kas 

Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid (paling 

lancar), yang bisa dipergunakan  segera untuk memenuhi kewajiban 

finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan 

untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari (dalam bentuk modal 

kerja) maupun pembelian  aktiva tetap, memiliki sifat kontinyu (untuk 

pembelian bahan baku, membayar upah dan gaji, membayar supplies 

kantor habis pakai, dll) dan tidak kontinyu. (untuk pembayaran deviden, 

pajak, angsuran hutang, dsb)  

Menurut John Maynard Keynes dalam Horne dan Wachowitz 

(2005:330), mengungkapkan bahwa ada tiga motif menahan kas, yaitu : 

1) Motif transaksi adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

memenuhi pembayaran, seperti pembelian, upah, pajak, dan dividen 

yang timbul dalam kegiatan bisnis umum. Motif transaksi 

memungkinkan perusahaan menjalankan operasi sehari- hari seperti 

melakukan pembelian dan penjualan yang berhubungan dengan 

likuiditas karena itu disebut juga motif likuiditas. 

2) Motif  berjaga- jaga adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

melindungi perusahaan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

akan kas. Motif ini berhubungan denagn ramalan/ proyeksi dari aliran 

kas masuk dan aliran kas keluar. 
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3) Motif spekulasi adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

memanfaatkan dana yang tidak digunakan atau untuk menarik 

keuntungan secara cepat dengan memanfaatkan peluang yang tidak 

diduga.   

Keuntungan yang diharapkan dari memiliki kas yang cukup adalah sebagai 

berikut : 

1) Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga 

2) Perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan 

oleh supplier. 

3) Perusahaan akan memperoleh kesempatan melakukan pembelian yang 

lebih baik dengan memiliki kas yang cukup 

4) Perusahaan akan memperoleh rangking yang lebih baik dengan 

memilki kas yang cukup. 

Untuk melaksanakan manajemen kas yang baik, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan oleh seorang manajer keuangan, yaitu (Wuri, 2010:22) : 

1) Menetapkan kas besi (safety cash balanced) 

Yang dimaksud persediaan besi kas adalah jumlah minimum dari kas 

yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi 

kebutuhan financialnya sewaktu- waktu. Untuk menentukan persediaan 

besi kas ini, perusahaan harus menganalisis jumlah penerimaan dan 

pengeluaran kas periode yang lalu dan disesuaikan pula dengan rencana 

penerimaan dan pengeluaran kas menurut besar kecilnya operasi 

perusahaan di masa yang akan datang.  
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Untuk menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan 

memang belum ada standar umum yang digunakan tetapi jumlah kas 

yang ada di dalam perusahaan yang well finance hendaknya tidak kurang 

dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar (Bambang, 2001 :95). 

2) Membuat anggaran kas (cash budget) 

Cash budget atau  cash forecast (ramalan kas) menunjukkan kebutuhan 

kas dalam jangka pendek yang merupakan financial planning perusahaan. 

(Syafarudin, 1996:29). Pada dasarnya cash budget dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu 

 Estimasi penerimaan-penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan 

tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, hasil 

penjualan aktiva tetap, serta penerimaan lain. 

 Estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan 

baku, pembayaran hutang, pengeluaran biaya penjualan, biaya 

administrasi umum, dan pengeluaran lainnya, 

3) Administrasi kas harian 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan 

kas. Kas yang diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan 

maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap.untuk dapat 

melaksanakan seluruh operasi perusahaan dengan baik diperlukan catatan 

atau laporan terperinci tentang penerimaan kas (kas masuk) ataupun 

pengeluaran (kas keluar). 

Dengan demikian yang dimaksud administrasi kas harian adalah tertib 

administrasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo akhir. 
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Selain itu, dengan menyusun administrasi kas harian dapat diketahui 

kebutuhan dana rutin perusahaan sehingga jika terjadi hal- hal di luar 

kontrol maka akan segera dapat diatasi. 

4) Mempercepat penerimaan kas 

Secara umum perusahaan mencoba mendorong pelanggan untuk 

membayar rekening mereka tepat waktu untuk memperkecil ambang 

tagihan (penerima mengalami penundaan waktu penerimaan dana. Hal ini 

terjadi karena tidak sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah 

disepakati) dengan cara mengubah model pembayaran menjadi bentuk 

yang dapat diterima secepat mungkin. 

5) Memperlambat pembayaran kas 

Kadang kala perusahaan dalam membayar hutang mencoba membayar 

selambat mungkin dan juga memperlambat penyediaan dan bagi 

pemasok dan karyawan. Adapun cara untuk memperlambat pembayaran 

adalah : 

 Mengontrol pembayaran, meliputi penggunaan strategi dalam 

pengiriman uang untuk memperpanjang ambang kliring. Jika tanggal 

pos dianggap sebagai tanggal efektif pembayaran oleh pemasok, 

perusahaan akan memperpanjang waktu pengiriman pos, sebagai 

hasilnya akan memperpanjang waktu untuk membayar. 

 Memainkan ambang, suatu metode yang mengantisipasi 

keterlambatan yang berhubungan dengan proses pembayaran dan 

menggunakannya untuk menyimpan dan agar menghasilkan bunga 

selama mungkin. 
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b. Piutang 

Piutang merupakan salah satu aktiva lancar terbesar pada beberapa 

perusahaan, karena bersama- sama dengan persediaan aktiva piutang 

mencakup hampir 80% dari aktiva lancar dan lebih dari 30% total aktiva 

untuk semua industri manufaktur (Weston dan Copeland, 1997:281). 

Abbas (1990:167-168) mengungkapkan, tujuan investasi dalam piutang 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk meningkatkan penjualan 

Perusahaan yang menjual barangnya dengan cara kredit akan mampu 

menjual lebih banyak barang dibandingkan dengan perusahaan yang 

menuntut pembayaran tunai. 

2) Untuk meningkatkan laba 

Investasi dalam piutang diharapkan akan meningkatkan penjualan. 

Penjualan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan laba bagi 

perusahaan. 

3) Untuk memenuhi syarat persaingan 

Bilamana perusahaan- perusahaan sejenis lainnya menjual barang- 

barangnya dengan kredit, perusahaan-pun harus menempuh kebijakan 

yang serupa untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Kalau 

tidak, para pelanggan akan melakukan pembelian pada perusahaan- 

perusahaan yang menentukan syarat- syarat pembayaran yang lebih 

ringan. 

Dalam pengelolaan piutang usaha terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha dalam perusahaan. 
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Menurut Hampton dan Wagner (1989: 361-362), faktor- faktor ini 

adalah : 

1) Tingkat penjualan (level of sales) 

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan besar kecilnya 

piutang adalah penjualan kredit. Oleh karena syarat penjualan pada 

sebagian besar industri adalah sama, maka perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang tinggi juga akan memiliki saldo piutang 

yang besar. Perkiraan penjualaan dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat (volume) piutang usaha di masa yang akan 

datang. 

2) Kebijakan Kredit 

Pada umumnya sebuah perusahaan mencoba untuk 

mengembangkan suatu pendekatan terpadu dalam manajemen 

kredit. Pada intinya, hal ini menentukan jumlah dari resiko yang 

ingin dihadapi pada saat melakukan penjualan kredit. Resiko ini 

tampak pada kondisi dari profit (keuntungan) keseluruhan yang 

dihasilkan dari tingkat penjualan yang lebih tinggi, dan dapat 

dilihat dalam sebuah rangkaian dari kebijakan yang sangat ketat 

hingga relatif lunak. 

3) Syarat Penjualan (Terms of Trade) 

Walaupun syarat penjualan perusahaan biasanya distandarisasi di 

dalam industri, mereka harus diidentifikasi sebagai faktor penting 

di dalam menentukan ukuran penjualan. Contohnya : perusahaan 

merubah jangka waktunya dari net 15 menjadi net 30 – meningkat 
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100%. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan tingkat piutang 

usaha sebesar 100%. Sebaliknya jika perusahaan merubah jangka 

waktu dari net 30 menjadi 2/10 net 30, banyak pelanggan akan 

mengambil peluang diskon. Perusahaan akan kehilangan sejumlah 

penerimaan tetapi akan mengalami penurunan volume piutang 

usaha (yang belum terbayar). 

Teknik pengumpulan piutang yang biasanya dilakukan oleh 

perusahaan jika pelanggan atau pembeli belum membayar sampai 

dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut : 

 Melalui Surat 

 Melalui Telepon 

 Kunjungan Personal 

 Tindakan Yuridis 

c. Persediaan  

Brealey, et al, (2006:181) menyatakan persediaan terdiri dari bahan 

mentah, barang dalam proses, atau barang jadi yang menunggu penjualan 

dan pengiriman. Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam 

aktiva lancar bagi sebagian besar perusahaan industry. Pada umumnya, 

rata- rata perusahaan manufaktur memilki besarnya persediaan kurang 

lebih 42% dari aktiva lancar atau 18% dari total aktiva (Ridwan dan Inge, 

2003:296). Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses 

produksi, penjualan secara lancar, persediaan bahan mentah, dan barang 

dalam proses diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi, 

sedangkan barang jadi harus selalu tersedia sebagai buffer stock agar 
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memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul (Lukman, 

2000:280).  

Manfaat memiliki persediaan bagi perusahaan adalah sebagai berikut 

(Ridwan dan Inge, 2003: 298) : 

1) Menghindari kehilangan penjualan 

Jika barang tidak mempunyai barang yang tersedia utuk dijual, maka 

perusahaan dapat kehilangan penjualan. Pelanggan yang tidak mau 

menunggu tidak akan membeli dari perusahaan dan akan pindah ke 

perusahaan pesaing. 

2) Memperoleh diskon kuantiti. 

Jika perusahaan ingin mempunyai persediaan yang besar untuk suatu 

produk tertentu, maka perusahaan dimungkinkan untuk membeli 

dalam jumlah besar guna memperoleh diskon kuantiti. 

3) Mengurangi biaya persediaan 

Biaya variabel yang berkaitan dengan pesanan dapat dikurangi jika 

frekuensi pesanan dikurangi. Biaya yang berkaitan dengan gudang 

dapat dikurangi bila perusahaan memiliki persediaan yang tidak 

berlebihan. 

4) Mencapai biaya produksi yang efisien. 

Biaya penyetelan mesin akan terjadi sebelum produksi dimulai. Secara 

jangka panjang persediaan dapat membuat perusahaan mencapai 

produksi yang efisien. Persediaan bahan baku yang cukup juga 

mengurangi kemungkinan kekurangan barang yang dapat menunda 

atau mengganggu produksi. 
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Terdapat empat tipe umum persediaan yaitu (Keown, et al, 2010: 312) : 

1. Persediaan bahan mentah 

Persediaan ini terdiri dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain 

untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan. Barang- barang 

ini mencakup baja, kayu, minyak, atau barang- barang produksi pabrik 

seperti kawat, ball bearing, atau ban yang tidak diproduksi sendiri 

oleh perusahaan itu. Entah bentuk spesifik persediaan bahan mentah 

ini, semua perusahaan manufaktur menurut definisi memang menjaga 

tersedianya persediaan bahan mentah. 

Tujuannya untuk melepaskan kaitan fungsi produksi dari fungsi 

pembelian yakni, untuk membuat kedua fungsi ini independen satu 

sama lain, sehingga penundaan dalam pengiriman bahan mentah tidak 

menyebabkan penundaan produksi. Bila terjadi penundaan 

pengiriman, perusahaan bisa memenuhi kebutuhannya akan bahan 

mentah dengan melikuidasi persediaannya. 

2. Persediaan barang setengah jadi (Work in process) 

Ini mencakup barang setengah jadi yang membutuhkan kerja 

tambahan sebelum menjadi barang jadi. Semakin kompleks dan 

panjang proses produksi, semakin besar investasi dalam work in 

process. Tujuannya adalah melepaskan kaitan berbagai operasi dalam 

proses produksi sehingga kegagalan mesin dan penghentian kerja pada 

salah satu operasi tidak mempengaruhi operasi lain. 

3. Persediaan barang jadi 
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Ini mencakup barang yang telah selesai proses produksinya tetapi 

belum dijual. Tujuan persediaan barang jadi adalah untuk memisahkan 

fungsi produksi dan penjualan sehingga tidak perlu memproduksi 

barang sebelum bisa dilakukan penjualan. Penjualan bisa dilakukan 

langsung dari persediaan. Dalam industri mobil, misalnya, orang tidak 

akan membeli dari dealer yang membuat mereka menunggu mingguan 

atau bulanan, ketika dealer lain bisa memenuhi order itu segera. 

4. Stok kas 

Stok kas yang dipegang oleh perusahaan merupakan salah satu betuk 

persediaan. Dari segi pemutusan berbagai operasi perusahaan, tujuan 

menyimpan stok kas adalah untuk membuat pembayaran tagihan 

independen dari penagihan piutang yang jatuh tempo. Bila ada kas di 

tangan,tagihan bisa dibayar langsung tanpa menunggu piutang 

dibayar.   

2. Kewajiban Lancar 

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang akan dilunasi sesuai permintaan 

kreditur, atau jangka waktunya kurang dari satu tahun. Cakupan 

kewajiban lancar meliputi : 

1) Pinjaman Bank dan Pinjaman Lainnya 

2) Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo dalam 

Waktu Satu Tahun 

3) Hutang Usaha dan Biaya Yang Masih Harus Dibayar 

4) Uang Muka Penjualan 

5) Hutang Pembelian Aktiva Tetap 
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6) Hutang Deviden 

7) Pendapatan yang Ditangguhkan dan Uang Muka Pelanggan. 

Di dalam mengevaluasi berbagai kemungkinan yang muncul pada 

penggunaan kewajiban lancar (curent liabilities), perusahaan harus 

mempertimbangkan beberapa aspek penting terutama karakteristik dari 

hutang jangka pendek. Hampton dan Wagner (1989:284) mengungkapkan, 

aspek- aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Adanya resiko yang tinggi 

Penggunaan kewajiban lancar (jangka pendek) menimbulkan 

pembayaran kembali dalam satu tahun atau kurang. Apabila 

perusahaan tidak mampu menggganti ulang dana di dalam memenuhi 

kebutuhan pembiayaan, maka perusahaan akan menghadapi 

kemungkinan pembatalan jangka pendek. Pendanaan dengan 

kewajiban jangka pendek memiliki resiko likuiditas yang lebih tinggi 

disbanding dengan pinjaman jangka panjang. 

2) Adanya biaya yang tidak dapat diperkirakan (Unpredictable Cost) 

Pembiayaan dengan hutang jangka pendek dapat menimbulkan baik 

biaya yang tinggi maupun biaya yang paling rendah dalam 

pengelolaan modal. Beberapa sumber data menimbulkan biaya yang 

lebih tinggi daripada pendanaan jangka menengah atau panjang. 

Sedangkan, yang lain mungkin tidak memiliki biaya bunga sama 

sekali. Permasalahannya adalah bahwa kewajiban ini di masa 

mendatang dalam waktu dekat harus digantikan secara teratur. 
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3) Dampak pergantian atau perputaran (Rollover Effect) 

Walaupun pembiayaan jangka pendek, secara definitif, harus ada 

dibayar kembali dalam waktu kurang dari satu tahun, ada beberapa 

sumber penyedia dana yang harus digantikan secara terus- menerus. 

Dana yang berasal dari hutang (jangka pendek), contohnya : secara 

relatif konstan, di mana pada saat beberapa hutang dibayar, rekening 

hutang yang lain akan tercipta (diadakan). Rollover effect (dampak 

pergantian) dimaksudkan pada kondisi dimana pendanaan kembali 

dengan hutang jangka pendek yang terus menerus dari waktu ke 

waktu. 

4) Pelunasan (clean up) 

Kondisi ini timbul pada saat bank atau peminjam dana mengharuskan 

perusahaan untuk membayar hutang pada periode tertentu (yang 

disyaratkan bank) dalam satu tahun. Di saat beberapa pinjaman terus 

berputar, beberapa harus diturunkan hingga tidak ada sisa pinjaman 

lagi. Kondisi ini biasanya dibutuhkan pada saat pelunasan 

menunjukkan bukti bahwa pinjaman jangka pendek digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan siklikal saja. 

Pembiayaan dengan hutang jangka pendek seringkali lebih murah dari 

pada hutang jangka panjang, tetapi pembiayaan dengan kredit jangka 

pendek lebih beresiko.  

 

Brigham dan Houston (2001:211) menyatakan, ada dua alasan 

mengapa penggunaan hutang jangka pendek lebih beresiko :  
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 Jika sebuah perusahaan menggunakan kredit jangka panjang, 

biaya bunganya akan relative stabil selama jangka waktu itu, 

tetapi jika perusahaan menggunakan kredit jangka pendek, biaya 

bunganya dapat sangat berfluktuasi dan sewaktu- waktu sangat 

tinggi. 

 Jika pinjaman jangka pendek perusahaan sangat besar, terjadinya 

resesi sementara dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu 

melunasi hutangnya. 

2.2.2  Siklus Konversi Kas 

Brealey, et al. (2008:140) menggambarkan empat tanggal kunci 

dalam siklus produksi yang mempengaruhi investasi perusahaan dalam 

modal kerja yaitu :  

“Perusahaan memulai siklus dengan membeli bahan mentah, tetapi 

tidak membayarnya dengan segera. Penundaan ini disebut periode 

hutang usaha (DPO). Perusahaan memproses bahan mentah dan 

kemudian menjual barang jadi. Penundaan antara investasi awal 

dalam persediaan dengan tanggal penjualan disebut periode 

persediaan . Kadang-kadang setelah perusahaan menjual barang, 

pelanggannya membayar tagihan mereka. Penundaan antara tanggal 

penjualan dan tanggal dimana perusahaan dibayar, disebut periode 

piutang. Sedangkan siklus konversi kas merupakan lama waktu 

antara pembayaran bahan mentah perusahaan dan penagihan 

pembayaran dan pelanggan.” 

 

Gambar 2.1 Siklus Konversi Kas 

 

Sumber : Brealey, et al. (2006: 140) 
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2.2.2.1 Siklus Konversi Kas Sebagai Salah Satu Ukuran Manajemen Modal  

Kerja 

Salah satu pengukur manajemen modal kerja yang sering digunakan 

adalah dengan model siklus konversi kas . Model siklus konversi kas 

memusatkan pada lamanya waktu antara saat perusahaan melakukan 

pembayaran dan saat perusahaan menerima kembali arus kas masuk. Secara 

teori, semakin pendek waktu yang diperlukan, semakin baik bagi 

perusahaan. Sebaliknya, semakin panjang waktu yang diperlukan semakin 

banyak modal yang harus ditanamkan. (Beny dan Minarnita, 2012). 

Brigham (2006:134) juga mengungkapkan bahwa model siklus konversi kas 

meliputi beberapa faktor terkait dengan kas, piutang, persediaan, dan utang 

usaha perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Periode persediaan  

yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi bahan baku 

menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang tersebut. Periode 

persediaan menunjukkan periode pemrosesan penjualan persediaan 

perusahaan. Periode persediaan yang terlalu tinggi dapat berarti bahwa 

terlalu banyak modal perusahaan yang terikat di dalam persediaan dan 

bisa menyebabkan barang- barang persediaan mengalami penurunan nilai 

harganya. Disamping itu, Periode persediaan yang terlalu rendah juga 

bisa mengindikasikan bahwa perusahaan kekurangan dalam persediaan 

sehingga bisa berefek pada penurunan penjualan.  
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Rumus yang digunakan untuk menghitung periode persediaan adalah 

sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2006:134): 

Periode persediaan =
Persediaan

Penjualan Tahunan/365
 

2. Periode piutang yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi piutang perusahaan menjadi kas, yaitu untuk menerima 

kas setelah menjadi penjualan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung periode piutang adalah 

sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2006:134): 

Periode piutang =
Piutang

Penjualan Tahunan/365
 

3. Periode utang  yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membeli 

bahan baku dan tenaga kerja dan pembayarannya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung periode utang  adalah sebagai 

berikut (Brigham dan Houston, 2006:134): 

Periode utang =
Utang 

Harga Pokok Penjualan Tahunan/365
 

4. Siklus konversi kas, yang menggabungkan ketiga periode yang telah 

didefinisikan, yang merupakan rentang waktu diantara pengeluaran 

aktual perusahaan untuk membayar sumber daya produktif (bahan baku 

dan tenaga kerja) dan penerimaan kasnya sendiri dan penjualan produk, 

(yaitu waktu yang dibutuhkan diantara pembayaran tenaga kerja dan 

bahan baku dan penerimaan piutang) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Siklus konversi kas adalah 

sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2006:134): 

Siklus Konversi Kas = Periode persediaan + Periode piutang –Periode utang 
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Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mempersingkat siklus 

konversi kas secepat mungkin tanpa mengganggu operasi, karena siklus 

konversi kas yang pendek dapat mengurangi besamya pembiayaan eksternal 

ataupun internal yang dibutuhkan. Brigham dan Houston (2006:136) 

menyatakan siklus konversi kas dapat dipersingkat dengan cara: 

1. Mengurangi periode konversi persediaan dengan memproses dan 

menjual barang secara lebih cepat, 

2. Mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat 

penagihan, atau 

3. Memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat 

pembayaran yang dilakukan. 

 

2.2.3    Profitabilitas Perusahaan 

2.2.3.1 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba secara efektif dan efisien dari aktivitas operasinya. Profitabilitas 

perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income 

statement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Profitabilitas 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan (Buffet, 

2005:704). 

Bambang  (2001:33) mengungkapkan rasio profitabilitas adalah 

rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dan sejumlah kebijaksanaan dan 

keputusan-keputusan (Profit Margin On Sales, Return On Total Asset, 

Return On Net Worth dan lain sebagainya). 
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Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan yaitu (Horne dan Wachowicz, 2005 : 222): 

1. Marjin Laba Kotor 

Rasio ini memberitahu kita mengenai laba dan perusahaan yang 

berhubungan dengan penjualan, setelah kita mengurangi biaya untuk 

memproduksi barang yang dijual. Rasio ini merupakan pengukur 

efisiensi operasi perusahaan atau merupakan indikator penetapan harga 

produk. 

Marjin Laba Kotor =
Penjualan Bersih − Harga Pokok Penjualan

Penjualan Bersih
 

2. Marjin Laba Bersih 

Marjin laba bersih adalah ukuran profitabilitas perusahaan, yang 

diperoleh dan penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan 

pajak penghasilan. Marjin ini memberitahukan penghasilan bersih 

perusahaan per satu dolar. 

Marjin Laba Bersih =
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan Bersih
 

3. ROA/ROI 

Rasio ini memberitahukan tingkat pengembalian atas investasi atau 

aktiva. 

ROA/ROI =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

4. ROE 

Rasio ini membandingkan laba bersih setelah pajak (dikurangi dividen 

saham biasa) dengan ekuitas yang telah diinvestasikan oleh para 

pemegang saham di perusahaan. Rasio ini menunjukkan daya untuk 
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menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang 

saham. 

ROE =
Laba Bersih Setelah Pajak

Ekuitas Pemegang Saham
 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya menggunakan satu cara 

yakni dengan memakai rasio Return On Asset untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. 

2.2.3.2 Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dan 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 dan 

posisi aktivanya. Return On Asset adalah ukuran keefektifan manajemen 

dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi 

tingkat pengembalian yang dihasilkan maka tingkat profitabilitas 

perusahaan akan semakin baik.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai 

berikut (Horne dan Wachowitz, 2005:224): 

ROA =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

2.2.4 Pertukaran Antara Laba dan Resiko 

Keown, et al, (2010: 240) mengungkapkan mengenai permasalahan 

pembiayaan jangka pendek pada pengelolaan investasi perusahaan pada 

aktiva lancar dan penggunaan pasiva lancarnya yaitu: 
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“Modal kerja bersih perusahaan pada waktu tertentu memberikan 

rangkuman ukuran keputusan pembiayaan jangka pendek perusahaan yang 

sangat berguna. Jika modal kerja bersih perusahaan berkurang, keuntungan 

perusahaan cenderung naik. Akan tetapi kenaikan keuntungan ini justru 

membuat risiko likuiditas meningkat. Sebagai konsekuensinya, keputusan 

pembiayaan jangka pendek mempengaruhi modal kerja bersih perusahaan 

dan meminta menyebabkan trade off  pengembalian dan resiko.” 
 

Manajemen modal kerja yang baik didasarkan pada dua isu 

keputusan mendasar, bagi perusahaan. Kedua isu tersebut adalah penentuan 

terhadap tingkat investasi aktiva lancar optimal dan bauran yang tepat atas 

pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk 

mendukung investasi dalam aktiva lancar ini (Horne dan Wachowitz 

,2005:309).  

1. Perubahan dalam aktiva lancar 

Dalam menentukan jumlah atau tingkat aktiva lancar pihak manajemen 

harus mempertimbangkan keuntungan dan kelebihan antara profitabilitas 

dan resiko. Keown, et al,(2010: 240) menyatakan bahwa perusahaan 

dapat meningkatkan modal kerja bersih terhadap pasiva lancar (sebagai 

contoh, memiliki tingkat besar persediaan atau surat- surat berharga). 

Pertambahan modal kerja bersih mempengaruhi peningkatan likuiditas 

perusahaan. Artinya, dengan pertambahan surat berharga, perusahaan 

mempunyai sumber dana  yang siap jika terjadi defisit arus kas. Selain itu 

tambahan persediaan mengurangi kesempatan penghentian produksi dan 

kerugian penjualan akibat kurangnya persediaan. Akan tetapi, karena 

tambahan investasi aktiva lancar memberikan pengembalian yang sangat 

rendah, maka keuntungan perusahaan akan berkurang. 
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Brealey, et al, (2008: 142) mengungkapkan pertimbangan ini 

memperlihatkan bahwa investasi modal kerja mempunyai biaya dan 

manfaat. Misalnya, biaya investasi piutang perusahaan adalah bunga 

yang mungkin didapat jika pelanggan membayar tagihan mereka lebih 

awal. Perusahaan juga kehilangan penghasilan bunga ketika perusahaan 

memegang saldo kas menganggur dan tidak menempatkan uang itu untuk 

dijalankan di sekuritas yang dapat dipasarkan. Biaya menyimpan 

persediaan tidak hanya mencakup biaya peluang modal tetapi juga biaya 

penyimpanan dan asuransi serta resiko rusak atau usang. Semua biaya 

yang melekat (carrying cost) ini mendorong perusahaan untuk 

memegang aset lancar seminimal mungkin.  

Tingkat aktiva lancar yang rendah membuat perusahaan menghadapi 

biaya kelangkaan (shortage cost). Misalnya jika perusahaan kehabisan 

persediaan bahan mentah, perusahaan harus menutup produksi. Demikian 

pula, produsen yang memiliki sedikit persediaan barang jadi lebih mudah 

terjebak dalam kelangkaan, tidak mampu memenuhi pesanan secara tepat 

waktu. Ada juga kerugian menyimpan sedikit persediaan kas. Jika 

perusahaan kehabisan kas, ini akan mengancam perusahaan dalam 

keadaan insolvent, atau tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya serta perusahaan mungkin harus menjual sekuritas dan 

mengalami biaya dagang yang tidak perlu. Perusahaan juga bisa memiliki 

tingkat piutang yang terlalu rendah. Jika perusahaan berusaha 

meminimalkan piutang dengan membatasi penjualan kredit, perusahaan 

bisa kehilangan pelanggan. Tugas penting manajer keuangan adalah 
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menyeimbangkan biaya dan manfaat dari aset lancar, yaitu menemukan 

tigkat aset lancar yang meminimalkan jumlah biaya yang melekat dan 

biaya kelangkaan.  

2. Perubahan dalam hutang lancar. 

Perusahaan dapat melakukan pengurangan modal kerja bersih dengan 

menambah pembiayaan jangka pendek seperti hutang wesel yang harus 

dibayar kembali dalam waktu satu tahun atau kurang (Keown, et al, 

2010:240). Penggunaan pembiayaan jangka pendek meningkatkan 

keuntungan perusahaan karena dua alasan. Pertama, pembiayaan jangka 

pendek biasanya memiliki tingkat bunga yang rendah daripada 

pembiayaan jangka panjang. Bahkan ketika tarif bunga jangka pendek 

lebih tinggi, kondisi ini hanya akan terjadi sementara. Dengan 

berjalannya waktu , dapat diperkirakan untuk membayar lebih banyak 

biaya bunga untuk utang jangka panjang daripada pinjaman jangka 

pendek, yang terus menerus diperpanjang (didanai kembali) pada saat 

jatuh tempo.  

Selain itu ketika sumber pembiayaan jangka pendek diguanakan untuk 

membiayai kebutuhan musiman perusahaan (seperti menambah 

persediaan untuk perusahaan retail pada waktu lebaran), perusahaan 

dapat mendapatkan kembali dana tersebut setelah waktu musiman 

tersebut berakhir, dengan demikian kebutuhan perusahaan untuk 

membayar bunga hanya selama periode ketika dana itu dibutuhkan. Jika 

pembiayaan jangka panjang digunakan, perusahaan akan mengakhiri 

kepemilikan kas selama tahun tersebut ketika kebutuhan pembiayaan 
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musiman adalah nol, jadi menyediakan tambahan biaya pinjaman dan 

mengurangi seluruh keuntungan.  

Penggunaan pembiayaan jangka pendek menambah risiko perusahaan 

ketika tidak dapat membayar tagihan tepat pada waktunya, atau risiko 

dari likuiditas. Hal ini sesuai untuk gagasan yang lazim bahwa 

pembiayaan jangka pendek harus dibayar kembali lebih sering daripada 

pembiayaan jangka panjang, jadi mengekspos perusahaan ke risiko 

tambahan dengan memiliki pembiayaan tepat pada waktunya ketika 

kondisi keuangannya dapat menyulitkan pembayaran kembali hutang 

tersebut. 

Pengaruh perubahan tingkat hutang lancar perusahaan terhadap 

pertukaran laba dan risiko ditunjukkan dengan menggunakan rasio 

hutang lancar terhadap total aktiva. Rasio ini menunjukkan presentase 

total aktiva yang dibiayai oleh pasiva lancar. Dalam hal ini diasumsikan 

bahwa tingkat total aktiva tidak berubah. Jika rasio hutang lancar 

terhadap total aktiva meningkat maka laba akan meningkat sebab 

perusahaan menggunakan lebih banyak pembiayaan jangka pendek yang 

lebih murah dan lebih sedikit pembiayaan jangka panjang. Resiko dari 

keadaan insolvent juga meningkat sebab peningkatan dalam hutang 

lancar mengurangi modal kerja bersih. Pengaruh yang berlawanan dari 

laba dan risiko dihasilkan dari pengurangan rasio pasiva lancar terhadap 

total aktiva 
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2.2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Rokok yang Listing di BEI 

Lebih dari separuh dari total aktiva 

perusahaan rokok merupakan aktiva lancar 

yang merupakan komponen dari modal 

kerja dan memiliki karakteristik khusus. 

 

Profitabilitas 

perusahaan rokok  

Membutuhkan Manajemen Modal Kerja yang 

diukur menggunakan Siklus Konversi Kas  

(Periode Persediaan, Periode Piutang, Periode 

Utang dan Siklus Konversi Kas) 

ROA = b0 + b1PPE + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1PPI + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1PU + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1CCC + b2UP + b3RH + e 

Metode Analisis Data 

Analisis regresi berganda 

 

 
Uji Hipotesis : Uji t 

Kesimpulan 

Hasil dan Pembahasan 

Return On Asset sebagai 

pengukur profitabilitas 
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2.2.6    Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan dua variabel 

atau lebih yang perlu diuji kebenarannya. Dari permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan , tujuan penelitian yang ingin dicapai, kajian teori pada 

sub bab sebelumnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Raheman dan Nasr (2007) maka hipotesis yang diajukan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Pertama 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) 

disebutkan bahwa ketika perusahaan mempersingkat periode persediaan 

maka profitabilitas perusahaan akan meningkat maka peneliti membuat 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Periode persediaan berpengaruh signifikan terhadap     profitabilitas 

(dihitung dengan ROA perusahaan). 

2. Hipotesis Kedua  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) 

disebutkan bahwa ketika perusahaan mempersingkat periode piutang maka 

profitabilitas perusahaan akan meningkat maka peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut:  

H2 : Periode piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(dihitung dengan ROA perusahaan). 

3. Hipotesis Ketiga  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) 

disebutkan bahwa ketika perusahaan memperpanjang periode utang maka 
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profitabilitas perusahaan akan meningkat maka peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut:  

H3 : Periode utang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (dihitung 

dengan ROA perusahaan). 

4. Hipotesis Keempat 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) 

disebutkan bahwa ketika perusahaan mempersingkat siklus konversi kas 

maka profitabilitas perusahaan akan meningkat maka peneliti membuat 

hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Siklus konversi kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(dihitung dengan ROA perusahaan) 


