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SARI 

Ismanto, Alfian Lisdias. 2013. “Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas (Studi Kasus pada Pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan Keramik 

di Banjarnegara)”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Palupiningdyah , M.Si. II. Dr. M. Khafid , 

S.Pd , M.Si 

 

Kata Kunci : Manajemen Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang, Perputaran Persediaan, Profitabilitas 

 

 Pengusaha di sentra kerajinan keramik di Kec. Purworejo Klampok, Kab. 

Banjarnegara mengalami penurunan profitabilitas yang menarik untuk diteliti 

lebih lanjut sebab keuntungan merupakan sebuah hal penting dalam suatu 

kegiatan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

manajemen modal kerja (efiensi kas, piutang dan persediaan) terhadap 

profitabilitas pengusaha di sentra kerajinan keramik tersebut secara parsial 

maupun simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

manajemen modal kerja (efisiensi kas, piutang, dan persediaan) terhadap 

profitabilitas pedagang keramik di sentra kerajinan keramik Kec. Purworejo 

Klampok, Kab. Banjarnegara. 

 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh pengusaha keramik yang terdapat di 

Kec. Purworejo Klampok, Kab. Banjarnegara yaitu sebanyak 31 pengusaha. 

Terdapat empat variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu efeisiensi kas, 

efisiensi piutang, efisiensi persediaan sebagai variabel bebas dan profitabilitas 

sebagai variabel terikat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan kusioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif 

persentase, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji 

multikolienaritas dan uji heterokedastisitas, analisis regresi berganda dengan 

pengujian hipotesis uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F), dan koefisien 

determinasi. 

 

 Hasil analisis regresi berganda menunjukkan persamaan Y = 0,304 + 0,002 

X1 + 0,005 X2 – 0,003 X3. Uji F memperoleh hasil Fhitung sebesar 4,974 dengan 

taraf signifikansi 0,007, sedangkan uji t memperoleh hasil thitung sebesar 0,002 

dengan taraf signifikansi 0,505 untuk efisiensi kas, thitung sebesar 0,005 dengan 

taraf signifikansi 0,159 untuk efisiensi piutang, thitung sebesar - 0,003 dengan taraf 

signifikansi 0,002 untuk efisiensi persediaan. Koefisien determinasi memperoleh 

hasil sebesar 0,284 yang berarti 28,4 % profitabilitas pengusaha di sentra 

kerajinan keramik di Kec. Purworejo Klampok, Kab. Banjarnegara dipengaruhi 

oleh manajemen modal kerja (efisiensi kas, piutang, dan persediaan), sedangkan 

sisanya 71,6 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini. 

 

 Simpulan penelitian ini adalah secara parsial baik efisiensi kas dan 

efisiensi piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, 
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namun efisiensi persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

pengusaha di sentra kerajinan keramik di Kec. Purworejo Klampok, Kab. 

Banjarnegara sebesar – 0,3 %. Sedangkan secara simultan ada pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas pengusaha di sentra kerajinan keramik tersebut 

sebesar 28,4 %. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan profitabilitas 

adalah dengan melakukan perubahan terhadap modal kerja secara simultan, 

terutama efisiensi persediaan yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

profitabilitas. 
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ABSTRACT 

 

Ismanto, Alfian Lisdias. 2013. “The effect of working capital management on 

profitability (a case study on ceramics entrepreneurs at ceramics craft center in 

Banjarnegara)”. Final Project. Department of Management. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Supervisor I. Dra. Palupiningdyah, M.Sc. II. Dr.. M. 

Khafid, S.Pd, M.Si 

 

Keywords: Working Capital Management, Cash Turnover, Receivables 

Turnover, Inventory Turnover, Profitability 

 

Profitability of ceramics entrepreneurs at ceramics craft center in Purwareja 

Klampok, Banjarnegara has decreased. The decrease of profitability is interesting 

to become object of research, because profitability is important in every business 

activity. The problem of this case study is there any effect of working capital 

management (cash turnover, receivables turnover and inventory turnover) on 

profitability of ceramics entrepreneurs at ceramics craft center partially or 

simultaneously. The purpose of this research is to analizing the effect of working 

capital management on profitability of ceramics entrepreneurs at ceramics craft 

center in Purwareja Klampok, Banjarnegara.  

 

The population of this research was all ceramic entrepreneurs in Purwareja 

Klampok, Banjarnegara that were 31 entrepreneurs. There are four variables that 

were examined in this research, Cash Turnover, Receivables Turnover, and 

Inventory Turnover as independent variables, and Profitability as the dependent 

variable. Data collection tools used were questionnaire and documentation. Data 

were analyzed by using descriptive percentages, the classical assumption 

(normality test, multicollinearity test and heterocedastisity test), multiple 

regression analysis with partial test of hypothesis testing (t test) and simultaneous 

test (F test), and the coefficient of determination.  

 

The results of multiple regression analysis showed equation Y = 0.304 + 0.002 X1 

+ 0.005 X2 - 0.003 X3. F test obtained F count of 4.974 with a significance level of 

0.007, while the t test of t count was 0.002 with significance level of 0.505 for cash 

turnover, t count was 0.005 with significance level of 0.159 for receivables 

turnover, and t count was - 0.003 with significance level of 0.002 for inventory 

turnover. The coefficient of determination was 0.284, which means profitability 

entrepreneurs at ceramic crafts center in Purwareja Klampok, Banjarnegara 

affected by working capital management (efficiency of cash, receivables, and 

inventory) by 28.4%, while the remaining 71.6% is influenced by other variables 

beyond the variables in this study. 

 

The conclusions of this research are both cash turnover and receivables turnover 

partially have no significant impact on profitability, but the inventory turnover 

partially has a negative impact on the profitability of businesses at ceramic crafts 

center in Purwareja Klampok, Banjarnegara that is - 0.3%. While simultaneously 
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there is a significant impact to the profitability that is 28.4%. The advice that can 

be given to increase profitability is to manage working capital simultaneously, 

especially the inventory turnover that has a partial effect on profitability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Riyanto (1999:3) menyebutkan bahwa dana diperoleh dari pemilik 

perusahaan maupun dari utang. Dengan kata lain pendanaan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan dapat diperoleh melalui dua jalan, yaitu dari modal sendiri 

oleh pemilik perusahaan dan utang dari pihak luar perusahaan. Pihak 

perusahaan yang memiliki kebutuhan dana untuk mengelola perusahaan dapat 

memperoleh dana dari dua jalan tersebut. Ketika dua sumber pendanaan 

tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan (baik salah satu ataupun keduanya), 

maka perusahaan dapat menggunakannya sebagai modal untuk melakukan 

kegiatan usaha. 

Kebanyakan usaha, baik besar maupun kecil, memerlukan dana untuk 

memenuhi kebutuhannya terhadap kecukupan modal, modal tersebut terdiri 

dari modal tetap dan modal kerja (Komarudin, 1981:50).  Pendanaan yang 

diperoleh perusahaan digunakan sebagai sumberdaya untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan agar dapat melakukan kegiatan operasinya. Pendanaan 

tersebut digunakan untuk memenuhi kecukupan modal perusahaan, yaitu 

kecukupan terhadap modal tetap dan modal kerja, dua hal yang menjadi 

sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan usaha. Tanpa tersedianya modal 

yang cukup, kegiatan usaha tidak dapat dilakukan dengan sempurna, 

1 
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sempurna dalam hal kecukupan sumberdaya untuk beroperasi. Sehingga 

ketika sumberdaya tidak terpenuhi tentu saja dapat berdampak pada kegiatan 

operasi yang terganggu atau bahkan terhenti. 

Modal menjadi penting karena dari sinilah semua kegiatan perusahaan 

akan dimulai, baik dari modal sendiri maupun pinjaman. Kesalahan dalam 

pengambilan keputusan pendanaan, baik pencarian maupun penggunaan dana, 

dapat membahayakan kegiatan operisional perusahaan tersebut. Sumber 

pendanaan dari pihak luar memiliki kecenderungan untuk memberikan return 

tertentu atas sumbangsihnya kepada perusahaan, misalnya ketika perusahaan 

memperoleh pinjaman dari pihak luar, maka hal ini mengharuskan perusahaan 

membayarkan sejumlah bunga (selain angsuran pokok) kepada pihak luar 

yang tentu saja akan menambah beban sehingga akan mengurangi jumlah 

keuntungan perusahaan juga. Bahkan Horne dan Wachowicz (2005:17) 

mengharuskan manajer keuangan untuk menetapkan bauran terbaik dari 

pendanaan perusahaan dalam hal biaya, waktu jatuh tempo (maturity), 

ketersediaan, klaim atas aktiva, serta syarat lainnya yang diberikan oleh 

penyedia modal. 

Husnan (1998:550) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan 

modal kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien 

pengelolaan modal kerja tersebut. Dengan demikian pengelolaan modal kerja 

yang semakin efisien dapat memperbesar kemungkinan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan yang ditargetkannya. Modal kerja yang semakin 

efisien merupakan refleksi dari kemampuan modal kerja yang semakin besar 
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dalam menghasilkan keuntungan operasi. Dengan kata lain, hal ini 

menunjukkan pengelolaan modal kerja yang efisien dapat menghasilkan 

keuntungan operasi bagi perusahaan. 

Anthony (2005:170) menyatakan bahwa cita-cita penting dari suatu 

perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian 

pemegang saham. Namun untuk usaha kecil dan menengah tentu saja hal ini 

tidak relevan, karena usaha kecil tidak mempunyai akses untuk memperoleh 

dana dari pasar modal, karena persyaratan yang tidak dapat mereka penuhi 

untuk saat ini. Meskipun demikian, mengoptimalkan tingkat pengembalian 

pemegang saham dapat dianalogikan dengan mengoptimalkan tingkat 

pengembalian investasi terhadap pemilik modal. 

Sedangkan menurut Wild (2005:110) tujuan utama perusahaan adalah 

hasil operasi, yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai, 

solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Meskipun demikian, tentu saja tujuan 

ini juga membutuhkan tingkat laba tertentu agar tujuan tersebut dapat 

terwujud. Misalnya dalam menentukan nilai perusahaan, perusahaan dengan 

tingkat perolehan laba yang memenuhi  target tentunya akan dapat menambah 

nilai dari perusahan tersebut. Dengan kata lain, meskipun tujuan utama suatu 

perusahaan tidak secara terang-terangan mencantumkan laba sebagai tujuan 

utamanya, namun kebutuhan akan tercapainya laba pada tingkat tertentu akan 

selalu ada.  

Membahas mengenai keuntungan perusahaan, tidak dapat dilepaskan 

dengan perhitungan profitabilitas perusahaan. Sebab profitabilitas merupakan 
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ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan laba 

telah menjadi kebutuhan bagi kegiatan usaha, untuk itulah menjadi perlu 

untuk melakukan perhitungan terhadapnya. 

Meskipun Horne dan Wachowicz (1997:217) menyatakan bahwa 

kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas, ini 

disebabkan likuiditas yang meningkat merupakan biaya dari kemampuan 

memperoleh laba yang menurun. Sehingga ketika perusahaan berniat untuk 

meningkatkan profitabilitasnya, maka perusahaan akan menghadapi turunnya 

tingkat likuiditas. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi perusahaan yang 

ingin mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi namun di sisi lain 

berharap untuk dapat menjaga tingkat likuiditasnya pada titik yang aman. 

Likuiditas dan profitabilitas, keduanya merupakan indikator dalam menilai 

kinerja perusahaan. Kedua indikator tersebut telah menjadi dua arah yang 

berlawanan. Padahal keduanya merupakan kebutuhan perusahaan yang 

penting dalam menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas) dan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas). Dilihat dari segi inilah 

keduanya menjadi kebutuhan yang penting bagi perusahaan. 

Terlepas dari pemenuhan kebutuhan antara likuiditas dan profitabilitas. 

Profitabilitas dianggap lebih dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara 

menyeluruh. Anthony (2005:237) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan 

ukuran kinerja yang berguna, karena laba memungkinkan manajemen senior 

untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan 
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jika harus menggunakan beberapa indikator. Dengan dasar inilah penelitian 

ini menggunakan profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan.  

Peranan modal kerja dan profitabilitas seakan menjadi daya tarik 

tersediri bagi para peneliti. Seperti hadirnya beberapa penelitian sebelumnya 

yang mengangkat tema yang sama, yaitu hubungan antara modal kerja dengan 

profitabilitas. Hubungan antara modal kerja dan profitabilitas tersebut telah 

dibuktikan oleh beberapa peneliti tersebut. Sehingga memberikan hasil 

mengenai hubungan modal kerja dengan profitabilitas pada masing-masing 

obyek penelitian mereka.  

Deloof (2003) dalam Lazaridis dan Tryfodinis (2004) menyatakan 

bahwa cara yang digunakan untuk mengelola modal kerja akan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil dari 

penelitian tersebut, baik Deloof (2003) maupun Lazaridis dan Tryfodinis 

(2004), kedua penelitian mendapatkan adanya hubungan negatif antara modal 

kerja (kas, piutang, persediaan) dengan profitabilitas. 

Padachi (2006) juga melakukan penelitian tentang modal kerja dan 

profitabilitas dan hasil penelitian menemukan nilai yang tinggi (signifikan)  

pada berbagai komponen dalam modal kerja terhadap profitabilitas. Hasil 

regresi menunjukkan investasi yang tinggi dalam persediaan dan piutang akan 

menimbulkan keterkaitan dengan profitabilitas yang semakin rendah. Dengan 

kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan modal kerja dan profitabilitas 

memiliki hubungan negatif. Artinya, memiliki hubungan yang berlawanan 

ketika modal kerja naik maka profitabilitas turun. 
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Selain ketiga penelitian tersebut masih terdapat penelitian lain yang 

memberikan hasil hubungan antara modal kerja dan profitabilitas adalah 

hubungan negatif. Paling tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Teruel 

dan Solano (2007), serta Saghir, Hashmi dan Nehal (2011) dalam Rani 

(2013). Penelitian yang dilakukan mereka memperoleh hasil yang seolah 

sepakat bahwa modal kerja dan profitabilitas memiliki hubungan yang negatif. 

Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gill, Gige dan Mathur 

(2010) dalam Shah (2012) yang memperoleh hasil yang tidak sepenuhnya 

serupa dengan penelitian di atas. Hasil dari penelitian tersebut memang 

menunjukkan hubungan negatif antara profitabilitas dengan hari rata-rata 

piutang, namun pada komponen modal kerja yang lain terdapat perbedaan 

hubungan, yaitu hubungan positif antara siklus konversi kas dan profitabilitas. 

Akan tetapi, tidak memungkiri hubungan antara modal kerja dan proftabilitas. 

Bahkan Gill, Gige dan Mathur (2010) dalam Shah (2012) menyatakan bahwa 

profitabilitas dapat ditingkatkan jika perusahaan mengelola modal kerjanya 

dengan cara yang lebih efisien. 

Beberapa penelitian di atas menrefleksikan bahwa memang terdapat 

dampak signifikan dari pengelolaan modal kerja terhadap likuiditas dan 

profitabilitas. Meskipun, terdapat sedikit perbedaan diantara penelitian 

tersebut. Jika dikelompokkan, ternyata yang membuat perbedaan adalah 

indikator dari penelitian tersebut. Sebut saja penelitian Padachi (2006) dengan 

indikator modal kerja menggunakan jumlah investasi yang ditanamkan dalam 

variabel modal kerja (piutang dan persediaan), sehingga menghasilkan 
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investasi yang tinggi terhadap modal kerja akan menyebabkan menurunnya 

tingkat profitabilitas.  

Nampakya penelitian tersebut sesuai dengan teori Horne dan 

Wachowicz (2005:309) yang menyatakan bahwa tingkat aktiva yang berlebih 

dapat membuat perusahaan merealisasikan pengembalian atas investasi 

(Return on Investment) yang rendah. Dengan demikian, ketika perusahaan 

menginvestasikan jumlah berlebih terhadap aktivanya maka perusahaan dapat 

mengalami pengembalian atas investasi (Return on Investment) yang rendah.  

Seperti yang disebutkan oleh Brigham dan Houston (2006:131) bahwa 

modal kerja merupakan aktiva lancar yang digunakan dalam operasi. 

Sehingga tingkat pembiayaan yang tinggi terhadap modal kerja akan 

menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas (return on investment).  

Berbeda dengan penelitian oleh Padachi (2006), penelitian lain oleh 

Gill, Gige dan Mathur (2010) dalam Shah (2012) menggunakan indikator 

efisiensi dari masing-masing variabel modal kerja (kas dan piutang) yang 

dikelola. Hasilnya, mereka menemukan hasil efisiensi piutang yang 

berhubungan negatif dengan profitabilitas, namun memiliki hasil hubungan 

positif antara efisiensi kas dengan profitabilitas. Penelitian ini juga hampir 

sejalan dengan teori yang dikemukaan oleh Husnan. 

Husnan (1998:550) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan 

modal kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien 

pengelolaan modal kerja tersebut. Dengan kata lain, semakin perusahaan 

dapat mengelola modal kerjanya secara lebih efisien, semakin besar pula 
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kemampuan modal kerja tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari hasil 

operasi perusahaan.  

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2011) menemukan 

hasil penelitian yang diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara 

signifikan antara efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas terhadap 

profitabilitas. Nampaknya kondisi di mana efisiensi modal kerja berpengaruh 

tidak selalu terjadi dalam penelitian, meskipun banyak penelitian dengan 

objek lain yang mendukung adanya pengaruh yang signifikan antara modal 

kerja dengan profitabilitas. Hal ini terjadi mungkin karena perbedaan karakter 

pada masing-masing objek penelitian sehingga memperoleh hasil penelitian 

yang tidak sejalan.  

Pengelolaan modal kerja yang tepat merupakan syarat keberhasilan 

suatu perusahaan apalagi bagi perusahaan kecil (Ahmad, 1997:1). Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pengelolaan terhadap modal kerja 

bukan hanya dimiliki oleh perusahaan besar saja. Sehingga jika suatu 

perusahaan mengharapkan keberhasilan usahanya, maka pengelolaan modal 

kerja yang tepat menjadi syarat terwujudnya hal tersebut. Mulai dari 

perusahaan yang kecil hingga besar, nampaknya memerlukan pengelolaan 

terhadap modal kerja mereka agar dapat mencapai keberhasilan. 

Perusahaan kecil juga menjadi objek penelitian yang menarik untuk 

dikaji. Bahkan Sukirno (2006:367) menyatakan bahwa era perdagangan di 

masa datang adalah milik usaha kecil, hal ini dapat terlihat dari banyaknya 

sumbangan yang telah diberikan kepada perekonomian negara di setiap 
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tempat di dunia. Hal tersebut seakan memberikan gambaran singkat dari 

kontribusi yang dapat diberikan oleh usaha kecil. 

Anoraga (2004:46) menyebutkan bahwa peran dari usaha kecil terhadap 

kondisi masyarakat, selain merupakan wahana utama dalam penyerapan 

tenaga kerja, usaha kecil juga berperan sebagai penggerak roda ekonomi serta 

pelayanan masyarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat karakteristik usaha 

kecil yang padat karya dan keberadaannya juga tersebar di seluruh pelosok 

negeri sehingga efektif untuk menjangkau sebagian masyarakat di berbagai 

penjuru. Hal tersebut akan membantu dalam mengurangi jumlah 

pengangguran serta ikut menopang jalannya roda perekonomian di wilayah 

usahanya. Secara singkat usaha kecil dapat membantu mengatasi masalah 

pengangguran yang dialami suatu negeri, tidak terkecuali Indonesia. 

Di berbagai negara termasuk Indonesia, terdapat sekian banyak jenis 

usaha kecil yang digeluti oleh masyarakat. Dari sekian banyak jenis usaha 

tersebut, usaha kecil di bidang kerajinanlah yang merupakan industri yang 

cukup strategis, sebab industri kerajinan lebih banyak memanfaatkan sumber 

daya yang ada hanya di tempat-tempat tertentu, dan menjadi ciri khas dari 

suatu daerah atau wilayah (Soekarwati, 2003:198).  

Banyak jenis kerajinan yang menjadi komoditas dagang pada masa ini, 

dan salah satunya adalah industri kerajinan keramik. Terletak di Propinsi Jawa 

Tengah terdapat sebuah lokasi yang di dalamnya terdapat usaha industri 

kerajinan keramik yang jumlahnya masih cukup banyak. Tepatnya di 

Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, terdapat sentra 
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industri keramik tersebut. Sentra kerajinan keramik ini telah hadir di tengah 

masyarakat Kec. Purwareja Klampok sejak tahun 1970. Bahkan pada tahun 

1985 hingga pertengahan tahun 1997 sentra kerajinan keramik ini sempat 

mengalami perkembangan yang positif (Dinas Dinperindakop Kabupaten 

Banjarnegara, 2001). 

Kabupaten Banjarnegara tidak hanya memiliki lokasi industri kerajinan 

keramik saja, selain industri kerajinan keramik tersebut terdapat pula berbagai 

macam jenis industri kerajinan lainnya, seperti sentra kerajinan batik tulis di 

Desa Gumelan, Kecamatan Susukan serta sentra pembuatan anyaman bambu 

di Kecamatan Sigaluh. Dari ketiga industri kerajinan tersebut, industri 

kerajinan keramik di Kecamatan Purwareja Klampok merupakan yang 

terbesar (Dinas Dinperindakop Kabupaten Banjarnegara, 2008). Meskipun 

demikian tidak menjamin kenaikan pendapatan, fakta di lapangan 

menunjukkan terdapat penurunan laba oleh beberapa perusahaan. 

Tabel 1.1 Data Perolehan Pendapatan pada Tahun 2009 dan 2010 di 

Sentra Kerajinan Keramik Purwareja Klampok, Banjarnegara. 

Nama Perusahaan 
Pendapatan (000) Penurunan Pendapatan 

2009 2010 Rp (000) persentase 

Teko Arto 263.340 255.000 8.340 6% 

Anugerah 86.940 79.600 7.340 13% 

Serayu Art 101.925 97.650 4.275 8% 

Kharisma 328.320 300.150 28.170 16% 

Makmur 180.000 170.500 9.500 8% 

Kumpul 120.384 120.000 384 1% 

Apicta 21.120 19.250 1.870 21% 

Ipoenk 56.722 55.670 1.052 5% 

Kismoaji 129.960 123.420 6.540 6% 
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Rata-Rata 143.190 135.693 7.496 9% 

Sumber: Observasi lapangan 

Dari observasi lapangan yang dilakukan pada 9 perusahaan industri 

kerajinan keramik di sentra industri kerajinan keramik Kecamatan Purwareja 

Klampok, ditemukan bahwa mereka mengalami penurunan tingkat laba rata-

rata 9 % atau secara nominal setiap perusahaan rata-rata mengalami 

penurunan pendapatan sebesar Rp 7.496.000,00 dari tahun sebelumnya. 

Dengan demikian keuntungan operasi menjadi berkurang. 

Husnan (1998:550) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan 

modal kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien 

pengelolaan modal kerja tersebut. Namun, perlu diteliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada objek penelitian 

tersebut. Apakah yang terjadi dalam objek penelitian juga dipengaruhi oleh 

pengelolaan modal kerjanya. Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin 

meneliti lebih dalam mengenai “PENGARUH MANAJEMEN MODAL 

KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Pengusaha 

Keramik di Sentra Kerajinan Keramik di Banjarnegara)”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan jawaban atas berbagai 

pertanyaan yang muncul dari fenomena yang timbul pada objek penelitian. 

Pertanyaan tersebut adalah: 
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1. Apakah manajemen modal kerja (efisiensi kas, piutang, dan persediaan) 

berpengaruh secara signfikan terhadap profitabilitas pengusaha keramik di 

sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten 

Banjarnegara? 

2. Apakah efisiensi kas berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

pengusaha keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja 

Klampok, Kabupaten Banjarnegara? 

3. Apakah efisiensi piutang berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pengusaha keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan 

Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara? 

4. Apakah efisiensi persedian berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pengusaha keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan 

Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan tepat 

sasaran, maka penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian 

yang dimaksud adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen modal kerja (efisiensi kas, 

piutang, dan persediaan) terhadap profitabilitas pengusaha keramik di 

sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten 

Banjarnegara. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi kas terhadap profitabilitas pengusaha 

keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja Klampok, 

Kabupaten Banjarnegara. 

3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi piutang terhadap profitabilitas 

pengusaha keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja 

Klampok, Kabupaten Banjarnegara. 

4. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi persediaan terhadap profitabilitas 

pengusaha keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja 

Klampok, Kabupaten Banjarnegara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui terlaksananya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan manfaat, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis. 

Manfaat tersebut adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen keuangan, 

khususnya mengenai manajemen modal kerja dan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

evaluasi terhadap kebijakan manajemen modal kerja yang selama ini telah 

diterapkan. 



14 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Manajemen Modal Kerja 

2.1.1 Pengertian 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: 

1) Seluruh Aktiva Lancar atau Modal Kerja Kotor (gross working capital) atau 

konsep kuantitatif. 

2) Aktiva Lancar yang dikurangi utang lancar atau (net working capital) atau 

konsep kualitatif. 

3) 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, 

14 
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hal lainnya adalah tidak digunakannya konsep fungsional. Horne dan Wachowicz 

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

yaitu: 

1) Modal kerja bersih merupakan perbedaan jumlah aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar, atau dengan kata lain aktiva lancar yang dikurangi 

kewajiban lancar akan menghasilkan modal kerja.  

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

(seperti kas, sekuritas, piutang dan persediaan). 

Menurut Husnan (1998:445), modal kerja seringkali diartikan sebagai 

selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Pengertian ini hampir senada 

dengan konsep kualitatif yang disampaikan oleh penulis sebelumnya. Sebuah 

konsep dimana modal kerja merupakan hasil dari seluruh aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan kewajiban lancar yang mereka miliki. 

Dari pengertian ini modal kerja akan lebih berfokus pada pengelolaan aktiva 

lancar dan pemenuhannya terhadap kewajiban lancar yang menjadi tanggungan 

perusahaan. 

Eiteman dan Holtz (1963) dalam Riyanto (1999) memberikan definisi 

modal kerja sebagai dana yang digunakan selama periode accounting yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan current income (sebagai lawan dari future 

income) yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. 

Future income merupakan dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan pada periode berikutnya. Pengertian ini lebih cenderung pada konsep 



16 
 

 

fungsional yang memberikan pengertian modal kerja sebagai dana yang dapat 

menghasilkan laba pada periode tertentu. 

Konsep kualitatif sepertinya juga digunakan oleh Wild (2005:186) dalam 

mendefinisikan modal kerja, yang menyatakan bahwa modal kerja (working 

capital) adalah selisih aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. Dari 

beberapa penulis nampaknya konsep kuantitatif, kualitatif dan fungsional telah 

digunakan oleh mereka dalam menterjemahkan pengertian modal kerja. Terdapat 

penulis yang memaparkan ketiga konsep tersebut, maupun salah satu atau dua 

konsep modal kerja tersebut. Ini tentu dikembalikan kepada pengguna yang akan 

mengaplikasi konsep modal kerja yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Sebab 

dari tiap konsep melahirkan modal kerja yang memiliki perbedaan antara satu 

dengan yang lainnya. Terlepas dari itu modal kerja merupakan dana yang 

diperlukan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan setiap harinya. Ini 

menjadi tugas manajemen untuk mengelolanya demi kepentingan perusahaan. 

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 operional 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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Perusahaan tidak hanya mengalami masalah finansial ketika jumlah modal 

kerja tidak cukup untuk mengoperasionalkan perusahaan, namun juga hilangnya 

kepercayaan pada perusahaan yang kemudian dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Pengelola perusahaan hendaknya dapat memastikan bahwa tersedia cukup kas 

untuk membayar tagihan jangka pendek agar perusahaan tetap likuid dan dapat 

tetap beroperasi. 

Modal kerja memang merupakan masalah penting dalam pengambilan 

keputusan keuangan, karena berkaitan dengan pendanaan operasional pada tiap 

hari operasi perusahaan berlangsung sehingga lebih mengutamakan pendanaan 

jangka pendek (aktiva lancar). Kemudian terkadang mengabaikan pendanaan 

jangka panjang yang juga berguna bagi perusahaan. Jika modal kerja terlalu besar, 

maka dana yang tertanam dalam modal kerja akan melebihi kebutuhan, padahal 

kelebihan dana tersebut dapat lebih bermanfaat jika digunakan untuk investasi 

maupun pembiayaan lain yang dapat berguna dalam upaya untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Modal Kerja 

Agar modal kerja dapat menghasilkan keluaran yang positif terhadap 

perusahaan, maka perlu untuk mengelola modal kerja tersebut dalam bingkai 

manajemen modal kerja sebagai salah satu pembahasan yang dibahas dalam 

lingkup manajemen keuangan. Maka dari itu, penjelasan mengenai manajemen 

modal kerja diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan pengelolaan modal kerja 

yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan. Kegiatan 

operasional dapat terhambat, kerugianpun dapat hadir di dalamnya. 
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Menurut Horne dan Wachowicz (1997:214) manajemen modal kerja adalah 

administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk 

mendukung aktiva lancar. Sehingga, manajemen modal kerja berarti mengelola 

aktiva lancar yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya, 

serta pengelolaan terhadap dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan aktiva 

lancar tersebut. 

Dari proses di atas, maka pengelolaan terhadap komponen dalam modal 

kerja secara otomatis menjadi bagian dari pengelolaan terhadap modal kerja 

tersebut. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa modal kerja terdiri dari beberapa 

komponen yang terdapat di dalamnya. Pengaturan terhadap komponen modal kerja 

(kas, piutang, persediaan) perlu diperhatikan baik dari segi jangka waktu 

perputarannya maupun dari segi seberapa banyak porsi yang terkandung dalam 

komponen modal kerja tersebut (Husnan, 1998). 

Dengan demikian, manajemen modal kerja berarti merupakan proses 

mengelola tiap komponen yang terdapat dalam modal kerja guna memberikan 

dampak positif terhadap perusahaan. Pengelolaan jangka waktu perputaran modal 

kerja menjadi penting dalam upaya agar modal kerja tidak terlalu lama berputar 

dalam suatu periode sehingga dapat makin efisien. Penentuan porsi dari komponen 

modal kerja juga akan menentukan porsi dari aktiva lancar perusahaan. Keputusan 

untuk menentukan besarnya modal kerja yang akan menentukan berapa jumlah 

aktiva lancar yang akan dimiliki perusahaan. 

 

 



19 
 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Modal Kerja 

Dilihat dari definisi dari manajemen modal kerja, dapat dilihat seberapa 

besar peran darinya terhadap perusahaan. Weston dan Bringham dalam Ahmad 

(1997:1-2), pengelolaan modal kerja menjadi penting karena menyangkut 

beberapa aspek: 

1) Beberapa penelitian telah memberikan indikasi bahwa sebagian besar waktu 

manajer keuangan dihabiskan dalam kegiatan internal perusahaan dari hari ke 

hari, dan ini merupakan bagian dari manajemen modal kerja. 

2) Kenyataannya jumlah aktiva lancar sering lebih dari separuh total aktiva 

perusahaan dan cenderung labil. 

3) Hubungan antara tingkat pertumbuhan penjualan dan kebutuhan akan 

permodalan aktiva lancar adalah dekat dan langsung.  

4) Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja terlebih-lebih 

pentingnya, dengan alasan: 

a. Investasi dalam aktiva tetap dapat dikurangi dengan menyewa atau 

leasing, tetapi aktiva lancar apalagi piutang maupun inventory 

(persediaan) tidak dapat dihindari. 

b. Relatif terbatasnya perusahaan kecil untuk memasuki pasar modal jangka 

panjang, sehingga harus mengandalkan utang dagang dan utang bank 

jangka pendek sebagai permodalannya, meningkatnya utang lancar akan 

mengurangi modal kerja bersihnya. 

Sedangkan Ahmad (1997:6) menyatakan peran dari manajemen modal 

kerja karena dua fungsi dari modal kerja tersebut, yaitu: 
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1) Menopang kegiatan produksi dan penjualan atau sebagai jembatan saat 

pengeluaran pembelian persediaan dengan penjualan dan penerimaan kembali 

hasil pembayaran. 

2) Menutup dana atau pengeluaran tetap dan dana yang tidak berhubungan secara 

langsung dengan produksi dan penjualan. 

 Modal kerja dapat menopang kegiatan produksi dan penjualan sudah 

menjadi kejelasan ketika modal kerja mampu membiayai kegiatan produksi, 

kegiatan produksi yang lancar (dalam keadaan lain dianggap tetap) akan 

memperlancar penjualan. Ketika penjualan diperkirakan meningkat diperlukan 

dana untuk menambah persediaan, sementara dana dari penjualan belum tentu saja 

belum masuk, di situlah modal kerja akan mendanai persediaan hingga dana 

tersebut dapat diganti kembali dari hasil pembayaran oleh konsumen. 

 Fungsi menutup dana atau pengeluaran tetap dan dana yang tidak 

berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan adalah berasal dari 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh tersedianya modal kerja, khususnya oleh kas. 

Sedangkan Horne dan Wachowicz (1997:215), menyatakan bahwa 

manajemen modal kerja juga mendasari dua keputusan penting peusahaan. 

Manajemen modal kerja ini merupakan penentu dari: 

1) Tingkat optimal dari investasi pada aktiva lancar 

Mengurangi tingkat investasi aktiva lancar, namun masih mampu 

mendukung penjualan, akan meningkatkan pengembalian perusahaan pada 

total aktiva. Untuk kondisi ini, jika biaya dari pembiayaan jangka pendek 

lebih sedikit dari pada untuk jangka menengah dan jangka panjang, maka 
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akan semakin besar proporsi hutang jangka pendek terhadap total hutang dan 

semakin tinggi tingkat kemampuan memperoleh laba perusahaan. 

2) Perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka panjang yang digunakan 

untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. 

Husnan (1998:550) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan modal 

kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien pengelolaan modal 

kerja tersebut. Dengan demikian, modal kerja dapat berpengaruh pada keuntungan 

operasi perusahaan. Bukti dari efisiennya manajemen modal kerja juga dapat 

dilihat dari kemampuan modal kerja dalam menghasilkan keuntungan operasi. 

Saat kemampuan modal kerja dalam menghasilkan keuntungan operasi makin 

tinggi, maka menunjukkan makin efisiennya manajemen modal kerja dari 

perusahaan.  

Wild (2005:119) menyatakan bahwa ketika persedian barang jadi naik 

sementara persediaan barang dalam proses dan bahan baku turun, maka hubungan 

seperti ini biasanya meramalkan penurunan produksi. Dengan demikian, 

perubahan dalam persediaan yang merupakan komponen dari modal kerja dapat 

berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Persediaan bahan baku dan barang dalam proses yang menurun untuk memenuhi 

proses produksi jika tidak diimbangi dengan ditambahnya persediaan tersebut 

maka produksi akan terancam turun, sebab persediaan bahan baku dan barang 

dalam proses yang kemudian akan segera berkurang atau bahkan habis dan 

produksipun dapat turun. 
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Brealy, Myers, & Marcus (2007: 244) menyebutkan bahwa ketika 

perusahaan meningkatkan persediaan bahan mentah atau produk jadi, kas 

perusahaan akan berkurang; pengurangan kas akan mencerminkan investasi 

perusahaan dalam persediaan. Dengan begitu, persediaan yang naik akan 

menyebabkan penurunan kas, kas juga akan berkurang ketika piutang terlambat 

dibayarkan oleh pelanggan, atau ketika piutang naik maka investasi kas dalam 

piutang akan naik pula. 

Dari berbagai hal yang telah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa hal 

mengenai modal kerja, pengaruhnya terhadap perusahaan. Berikut beberapa hal 

yang dapat disimpulkan tersebut: 

1) Modal kerja dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. 

Sehingga perubahan terhadap masing-masing komponennya dapat 

menyebabkan perubahan tertentu pada pos keuangan lainnya. 

2) Ketika jumlah modal kerja terlalu besar, maka menjadi tidak efisien, sebab 

dana yang tertanam dalam modal kerja akan melebihi kebutuhan dan secara 

otomatis tidak akan menghasilkan laba (khusunya pada dana yang tertanam 

dalam bentuk kas dan persediaan, untuk piutang memang dapat 

menghasilakan laba, namun jika terlalu besar juga tidak baik, sebab risiko 

pasar yang tidak menentu). Ketika modal kerja terlalu sedikit tentu saja akan 

dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasi perusahaan, serta 

terpengaruhnya likuiditas dan profitabilitas perusahaan. 

3) Manajemen modal kerja memang berkutat pada pendanaan jangka pendek, 

namun tidak dapat dilepaskan begitu saja terhadap pendanaan jangka panjang, 
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sebab laba yang diperoleh darinya dapat digunakan juga untuk kepentingan 

jangka panjang, salah satunya adalah dengan investasi jangka panjang. 

Dengan begitu, modal kerja yang berlebihan akan dapat memunculkan risiko 

kesempatan, kesempatan untuk dapat menggunakan kelebihan dana tersebut 

untuk investasi lain akan hilang sebab dana telah digunakan pada pos modal 

kerja. Risiko ini dapat muncul juga ketika perushaan harus kehilangan 

kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk membayar 

kewajibannya, misalnya dana berlebih yang telah terlanjur tertanam pada pos 

piutang ataupun persediaan maka perusahaan akan sulit untuk segera 

mencairkannya menjadi kas untuk membayar kewajibannya, sebab tidak 

selikuid kas. 

2.1.4 Klasifikasi Modal Kerja 

Agar jelas pos-pos mana saja yang perlu dikelola dalam manajemen modal 

kerja, maka modal kerja memiliki beberapa pos yang biasa dijadikan unsur dari 

terciptanya modal kerja suatu perusahaan. Dengan kejelasan tersebut diharapkan 

akan dapat mempermudah dalam pengelolaan modal kerja yang baik dan benar. 

Pada dasarnya modal kerja bersifat fleksibel, yaitu dapat dengan mudah 

diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan 

bagian sulitnya adalah menentukan jumlah dari perubahan tersebut. Selain itu, 

masing-masing perusahaan dapat memiliki tipe modal kerja yang berbeda sesuai 

dengan bidang usaha dan kebutuhan dari masing-masing perusahaan.  
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Modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan 

kebutuhan akan modal kerja itu sendiri (Riyanto, 1999:58), berikut merupakan dua 

penggolongannya: 

1) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat 

berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen 

terbagi menjadi dua : 

a. Modal kerja primer (primary working capital) adalah sejumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan kegiatan usahanya. 

b. Modal kerja normal (normal working capital) yaitu sejumlah modal kerja 

yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi 

pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang 

fleksibel menurut kondisi perusahaannya. 

2) Modal Kerja Variabel (Varieble Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah 

yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. 

Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi tiga macam :  

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) yaitu sejumlah modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. 

b. Modal kerja siklis (cyclis working capital) yaitu sejumlah modal kerja 

yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan 

produk. 
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c. Modal kerja darurat (emergency working capital) yaitu modal kerja yang 

besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya 

(misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok dan sebagainya). 

2.1.5 Komponen Modal Kerja 

Definisi pengertian dari modal kerja yang telah disampaikan dapat 

menunjukkan komponen yang terdapat dalam modal kerja. Karena dalam beberapa 

definisi tersebut telah mengindikasikan hubungan antar pos keuangan tertentu, 

semisal aktiva maupun kewajiban. Seperti pengertian modal kerja menurut Husnan 

(1998:445), modal kerja seringkali diartikan sebagai selisih antara aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. Hal ini berarti dengan mengetahui apa saja yang terdapat 

pada aktiva lancar dan kewajiban lancar akan dapat diketahui komponen apa saja 

yang berada di dalam modal kerja.  

Wild (2005:189) menyebutkan pengertian dari aktiva lancar dan kewajiban 

lancar sebagai berikut: 

1) Aktiva lancar (current asset) adalah kas dan aktiva lain yang secara wajar dapat 

direalisasi sebagai kas atau dijual atau digunakan selama satu tahun (atau dalam 

siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari satu tahun). Komponennya 

adalah kas, efek-efek (surat berharga atau sekuritas) yang jatuh tempo dalam 

satu tahun fiskal ke depan, piutang, persediaan, dan beban dibayar dimuka. 

2) Kewajiban lancar (current liabilities) merupakan kewajiban yang diharapkan 

akan dilunasi dalam periode waktu yang relatif pendek, biasanya satu tahun. 

Komponen di dalamnya antara lain utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank 
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jangka pendek, utang pajak, beban terutang, dan bagian lancar utang jangka 

panjang (bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun). 

Karena modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar, maka komponen 

modal kerja dapat dibagi menjadi  kas, sekuritas yang dapat diperjual-belikan, 

piutang, dan persediaan (Horne dan Wachowicz, 2005:313). Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa komponen yang menjadi fokus dari manajemen modal kerja 

dalam hal ini adalah kas, piutang dan persediaan. Dengan pengelolaan yang efisien 

terhadap ketiga komponen tersebut, maka perusahaan dapat mewujudkan 

manajemen modal kerja yang efisien dengan menunjukkan dampak positifnya 

terhadap perusahaan.  

Dengan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien perusahaan akan 

mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan investasi untuk keperluan 

likuiditas dengan tercapainya kenaikan profit perusahaan. Seperti yang diketahui, 

likuiditas dan profitabilitas memiliki hubungan yang berlawanan, sehingga 

diperlukan kebijakan modal kerja yang tepat untuk menentukan porsi yang akan 

dipenuhi untuk menjaga keduanya agar tetap pada kondisi yang dapat dikatakan 

baik. Keduanya penting untuk diperhatikan, karena dua indikator tersebut sangat 

penting terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

2.1.6  Perhitungan Modal Kerja 

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

berberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung modal kerja dengan 

menggunakan masing-masing sudut pandang yang berbeda dari beberapa definisi 

modal kerja. Berikut merupakan metode yang dapat digunakan tersebut: 
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1) Metode Perputaran Modal kerja 

Untuk menaksir modal kerja (dalam artian aktiva lancar) dipergunakan 

metode perputaran modal kerja. Perputaran komponen-komponen aktiva 

lancar tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. 

Perputaran Kas       =              Penjualan 

                                                       Rata-Rata Kas  

Perputaran Piutang  =              Penjualan 

                      Rata-Rata Piutang 

Perputaran Persediaan   =              Penjualan 

                         Rata-Rata Persediaan 

Dengan mengetahui perputaran tiap komponen maka dapat diketahui berapa 

kali komponen tersebut dapat berputar dalam suatu periode. Periode 

keterkaitan antar dananya adalah sebagai berikut. 

Kas    =        360 

               Perputaran Kas 

Piutang   =         360  

                        Perputaran Piutang 

Persediaan =            360 

                  Perputaran Persediaan 

Dengan metode ini akan dapat diketahui berapa hari tiap komponen dapat 

berputar kembali ke dalam bentuk semula. Dengan demikian maka periode 

terikatnya dana dalam modal kerja adalah pejumlahan dari hari dalam 

keterkaitan dana tersebut. Ini berarti perputaran modal kerja adalah 
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Perputaran Modal Kerja =                        360 

            Jumlah Hari Kerikatan Dana. 

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

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

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

cycle. Dengan demikian istilah tersebut menunjukkan berapa lama kas akan 

terikat pada modal kerja sebelum kembali lagi menjadi kas. 

2) Metode keterkaitan dana pada modal kerja 

Metode ini mengakui dua hal penting, yaitu: 

a. Untuk mendanai kebutuhan akan modal kerja mungkin saja telah 

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

b. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak 

memasukkan unsur laba. 

Pada metode ini terdapat pembeda yang sangat menonjol, yaitu tidak 

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

diperoleh dalam piutang tidak perlu untuk dimasukan dalam penghitungan 

modal kerja. 

3) Metode arus kas 

Metode ini pada dasarnya sama dengan penyusunan anggaran kas. 

Bedanya adalah bahwa arus kas yang dipertimbangkan adalah arus kas yang 

menyangkut pengeluaran atau penerimaan dari operasi sehari-hari. Tidak 

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

jangka panjang, dan sebagainya. Besarnya modal kerja yang diperlukan pada 
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suatu periode ditunjukkan dari defisit kas masuk dibandingkan dengan kas 

keluar. 

Metode ini lebih mengkhususkan perhitungan modal kerja pada unsur 

kas. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam metode ini adalah perbandingan 

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

diperhitungkan. 

Semua metode tersebut akan menjadi baik ketika digunakan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan yang memang berbeda antara perusahaan satu 

dengan yang lainnya. Sehingga wajar jika terjadi perbedaan penggunaan 

metode yang digunakan oleh tiap-tiap perusahaan dalam manajemen modal 

kerjanya. Namun kesemuanya tetap akan mengacu pada pendanaan yang 

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

pembeda adalah komponen yang digunakan oleh tiap perusahaan yang tidak 

sama. 

2.1.7 Kas 

2.1.7.1  Pengelolaan Kas 

Manajemen kas mencakup pengumpulan yang efisien serta digunakan 

untuk kepentingan pembayaran dan ivestasi yang dilakukan oleh kas, sehingga 

salah satu upaya untuk mencapai efisiensi pada kas adalah dengan mempercepat 

penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas (Horne dan Wachowicz, 

1997:232). Dengan demikian, semakin cepat penerimaan kas maka semakin 

efisien pengelolaan kas pada suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya ketika kas 

semakin lambat dalam proses perputarannya, sehingga pengelolaan kas menjadi 
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semakin tidak efektif. Upaya untuk meningkatkan efisiensi kas dengan 

mempercepat penerimaan kas dapat dilakukan dengan memperpendek jangka 

waktu piutang, atau memperlambat pembayaran kewajiban. 

Seakan senada dengan pernyataan di atas, Husnan (1998:459) juga 

menyebutkan bahwa ide dasar dari manajemen kas adalah mempercepat 

pengumpulan (dan memanfaatkan) kas dan memperlambat pengeluaran kas. 

Dengan demikian, kegiatan utama dari manajemen kas adalah untuk dapat 

mengelola kas dengan efisien, sehingga tercipta kondisi dimana kas dapat 

dikumpulkan dengan cepat dan sedapat mungkin memperlambat pengeluaran kas 

hingga pada saat tertentu harus dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan. 

Menurut Atmadja (2001:385), karena kas tidak memberikan penghasilan 

atau bunga, maka tujuan manajemen kas adalah meminimumkan jumlah kas yang 

harus ada pada perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan normal, namun 

pada saat yang sama, perusahaan memiliki kas yang cukup untuk mengambil 

diskon pembelian, melunasi hutang yang jatuh tempo, dan memenuhi kebutuhan 

kas yang tidak terduga. Dengan meminimalkan jumlah dana yang terdapat dalam 

kas diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan keluaran dana untuk dapat 

menghasilkan profit, namun pada saat yang sama pemenuhan kebutuhan 

perusahaan akan likuiditas juga tidak terganggu. 

Dari sudut pandang lain, perubahan terhadap kas berarti dapat 

menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian dari kegiatan operasi 

perusahaan. Ketika kas menunjukkan hasil positif setelah dikurangi beban maka 

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapat laba dari penjualan. Sebaliknya, 
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jika hasil negatif diperoleh ketika beban ternyata lebih besar dari penjualan, maka 

akan ditemukan kerugian atasnya. Terdapat pula kondisi dimana penjualan sama 

dengan beban, yang menunjukkan titik pada perusahaan saat tidak mengalami 

keuntungan sekaligus tidak mendapat kerugian. Titik ini biasa disebut dengan 

Break Event Point (BEP). 

Kas juga berhubungan dengan keputusan pendanaan serta investasi. 

Manajemen kas perlu untuk dapat mengakomodir keduanya. Keputusan pendanaan 

jangka pendek (bagaimana mendapatkan kas untuk memenuhi kebutuhan jangka 

pendek) dan keputusan investasi jangka pendek (bagaimana menginvestasikan kas 

ekstra (spare cash) untuk periode  singkat) (Brealy, Myers, & Marcus, 2007:6). 

Dengan demikian, manejemen kas menjadi penting karena kas merupakan 

aktiva perusahaan yang sangat besar perannya terhadap pemenuhan kebutuhan 

perusahaan, sehingga pemenuhan terhadap kas juga perlu dipenuhi perusahaan, 

perusahaan harus memiliki kas pada titik tertentu agar masih dapat menjamin 

terlaksananya kegiatan operasi perusahaan dan sehingga dapat menghasilkan 

profit, selain terhadap pendanaan, kas juga berpengaruh terhadap keputusan 

investasi perusahaan. 

2.1.7.2  Fungsi Kas 

Kas merupakan aspek penting yang berperan besar dalam kegiatan operasi 

perusahaan. Dari fungsi kas yang sangat penting tersebut menurut Keynes dalam 

Husnan (1998:452) menyatakan bahwa ada tiga motif untuk memiliki kas, yaitu: 

1) Motif Transaksi 
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Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar 

berbagai transaksi bisnisnya. Baik transaksi yang reguler (seperti membayar 

gaji dan berbagai biaya administrasi) maupun yang tidak reguler (seperti 

melunasi hutang, membayar pembelian aktiva tetap). 

2) Motif Berjaga-jaga  

Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mepertahankan saldo kas guna 

memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua 

pengeluaran dan pemasukan kas bisa diprediksi secara akurat, maka saldo kas 

untuk maksud jaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, apabila 

perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber dana eksternal, saldo kas juga 

akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampaknya dalam kebijakan penentuan 

saldo kas minimal dalam penyusutan anggaran kas. 

3) Motif Spekulasi  

Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari 

memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. 

Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi sekuritas. Apabila tingkat 

bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki 

menjadi saham, dengan harapan harga saham akan naik apabila memang semua 

pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan (dan mungkin telah) turun. 

Selanjutnya Martin et.al (1991) dalam Husnan (1998:453) menyatakan 

bahwa motif spekulasi merupakan komponen paling kecil dari preferensi 

perusahaan akan likuiditas. Motif-motif transakasi dan berjaga-jaga merupakan 

alasan-alasan utama mengapa perusahaan memiliki kas. 
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Kaitannya dengan modal kerja, kas dapat menunjukkan seberapa besar 

investasi perusahaan dalam modal kerja, sehingga dapat diketahui cukup tidaknya 

modal kerja dalam kas untuk mengoperasikan perusahaan sehari-hari. Dengan 

demikian, perubahan dalam kas akan mempengaruhi struktur modal kerja 

perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa peningkatan modal kerja 

adalah investasi sehingga menyiratkan arus kas negatif; penurunan modal kerja 

menyiratkan arus kas positif (Brealy, Myers, & Marcus, 2007:245). 

Dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan fungsi kas dari motif yang dimiliki perusahaan untuk memiliki kas 

serta kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan sehari-hari melalui 

modal kerja. Dari motif dimilikinya kas oleh perusahaan, motif spekulasi menjadi 

motif yang paling kecil dalam hubungannya dengan likuiditas. Hal ini ini 

dikarenakan motif spekulasi mengharuskan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas, padahal apabila kas 

diinvestasikan kedalam suatu investasi akan menyebabkan kas yang telah 

diinvestasikan tersebut menjadi tidak selikuid saat masih berupa kas meskipun 

perusahaan dapat menerima keuntungan darinya. Likuiditas perusahaan akan 

terganggu. Dengan begitu, motif spekulasi menjadi agak sulit untuk diterapkan 

ketika perusahaan harus memiliki kemampuan likuid yang tinggi. Hal ini sejalan 

dengan teori bahwa profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba) berbanding 

terbalik dengan likuiditas (Horne dan Wachowicz, 1997:217).  

Dengan demikian, motif transaksi dan motif berjaga-jaga menjadi alasan 

paling kuat dari dimilikinya kas oleh perusahaan. Melalui motif transaksi, 
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perusahaan dapat memperoleh fungsi dari kas untuk membayarkan transaksi 

perusahaan, sedangkan dari motif berjaga-jaga, perusahaan dapat memperoleh 

fungsi dari kas untuk menjaga likuiditas, dan dari motif spekulasi, perusahaan 

dapat memperoleh fungsi dari kas dalam memperoleh keuntungan. 

2.1.7.3  Perputaran Kas 

Manajemen kas mencakup pengumpulan yang efisien, pembayaran dan 

ivestasi sementara kas, sehingga perusahaan akan diuntungkan jika penerimaan 

kas dapat dipercepat dan pembayaran kas dapat diperlambat (Horne dan 

Wachowicz, 1997). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kas 

yang baik adalah manajemen kas yang efisien. Manajemen kas yang efisien dapat 

dilihat dari pengumpulannya terhadap kas, atau jangka waktu dari kas yang 

dikeluarkan untuk dapat kembali menjadi kas selama satu periode, atau biasa 

disebut dengan perputaran kas (cash turnover).  

Dengan mengetahui perputaran kas, perusahaan dapat mengetahui berapa 

kali dalam satu periode kas dapat berputar kembali menjadi kas setelah 

diinvestasikan. Menurut Husnan (1998:544), formula untuk mengetahui 

perputaran kas dalam satu periode adalah sebagai berikut: 

 

Rata-rata kas ditemukan dengan menjumlah kas tahun pertama dan tahun 

ke dua kemudian dibagi dua. Sedangkan jumlah periode rata-rata kas dalam 

berputar (dalam hari) adalah sebagai berikut: 

 



35 
 

 

Semakin banyak atau semakin cepat perputaran kas dalam satu tahun maka 

semakin efisien pengelolaan kas suatu perusahaan. Dalam hal periode kas, 

semakin sedikit jumlah hari periode kas dalam satu tahun maka mengindikasikan 

pengelolaan kas yang juga semakin efisien. 

2.1.8 Piutang 

2.1.8.1  Pengelolaan Piutang 

Menurut Horne dan Wachowicz (1997:258), piutang merupakan jumlah 

uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang 

atau memakai jasa secara kredit. Dengan begitu, semua pembelian barang ataupun 

jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan jalan kredit atau bukan dengan 

pembayaran secara tunai akan menimbulkan piutang pada perusahaan. Dengan 

adanya piutang maka perusahaan memiliki aktiva yang berada pada konsumen. 

Aktiva lancar tersebut akan dibayarkan kepada perusahaan sampai waktu jatuh 

tempo yang telah ditentukan. Dari situ perusahaan dapat menerima aliran piutang 

yang menjadi kas.  

Seakan sejalan dengan pernyataan di atas, Husnan (1998:467) juga 

menyatakan bahwa piutang tercipta pada saat perusahaan melakukan penjualan 

secara kredit. Penjualan kredit terhadap perusahaan lain disebut kredit dagang 

(trade credit), dan kredit kepada konsumen disebut sebagai kredit konsumen 

(consument credit). Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

piutang merupakan hasil dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

kepada konsumen yang dilakukan secara kredit. 
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Piutang merupakan salah satu cara untuk menaikan tingkat penjualan, 

namun tidak serta merta kemudian piutang menjadi tidak perlu untuk  

dikendalikan. Untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan 

kebijaksanaan kreditnya. Kebijaksanaan ini yang kemudian berfungsi sebagai 

standar dari setiap kredit yang akan diberikan kepada konsumen. Manfaat yang 

diperoleh karena menjual secara kredit adalah tambahan laba, sedangkan 

pengorbanannya adalah tambahan biaya dana. 

Horne dan Wachowicz (1997:258) menyebutkan beberapa kebijakan kredit 

dan penagihan yang dapat digunakan dalam mengelola piutang suatu perusahaan, 

berikut merupakan kebijakan kredit dan penagihannya. 

1) Standar Pemberian Kredit 

Dalam standar kredit, hal yang perlu diperhatikan adalah kaulaitas 

minimum kepercayaan pada pemohon kredit untuk dapat disetujui permohonan 

kreditnya. 

2) Persyaratan Kredit (Periode Kredit /Jangka Waktu Pinjaman) 

Yang menjadi fokus dalam periode kredit adalah mengenai total jangka 

waktu dimana pelanggan diberikan perpanjangan kredit untuk membayar 

tagihan. 

3) Risiko Kelalaian 

Pembahasan dalam kebijakan yang dapat ditempuh dari risiko kelalaian 

tidak hanya mengenai waktu pembayaran tagihan yang lambat tapi juga 

mengenai jumlah piutang yang tidak tertagih. 

4) Prosedur dan Kebijakan Penagihan 
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Perusahaan menentukan keseluruhan kebijakan penagihan dengan 

menggabungkannya dengan prosedur yang dijalankan. Prosedur ini meliputi 

surat-surat, telepon, kunjungan dan tindakan-tindakan hukum. Salah satu 

variabel utama dalam kebijakan adalah besarnya jumlah utang yang digunakan 

dalam prosedur penagihan. Batasanya adalah semakin besar penagihan, 

semakin kecil kemungkinan piutang tidak tertagih dan semakin sedikit periode 

penagihan. 

Sedikit berbeda dengan kebijakan kredit di atas, menurut Atmaja 

(2001:389), kebijakan kredit terdiri atas empat variabel, yaitu: 

1) Periode kredit yakni jangka waktu kredit yang diberikan. 

Menaikan periode kredt pada umumnya dapat mendongkrak penjualan, 

namun ada biaya perubahan bagi perusahaan, misalnya pembayaran tertunda. 

2) Standar kredit 

Standar kredit yakni merujuk pada kemampuan keuangan minimal yang 

harus dimiliki calon penerima kredit serta jumlah kredit yang tersedia bagi 

masing-masing pelanggan. 

3) Kebijakan pengumpulan 

Kebijakan pengumpulan yakni merujuk pada prosedur-prosedur yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menagih piutang yang sudah jatuh tempo. 

4) Kebijakan diskon 

Kebijakan diskon untuk pembayaran yang dipercepat, termasuk di 

dalamnya jumlah dan periode diskon.  
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Manajemen piutang yang efektif ikut mempengaruhi tingkat keuntungan 

dan risiko perusahaan (Atmaja ,2001:395). Dengan demikian, semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh dari piutang maka semakin besar pula risikonya. 

2.1.8.2  Fungsi Piutang 

Pada dasarnya piutang berfungsi untuk dapat memberikan solusi penjualan 

alternatif bagi pelanggan selain secara pembayaran secara kontan, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk perusahaan, sebab dengan 

kredit pangsa pasar akan menjadi semakin luas, dari yang tadinya tidak mampu 

atau tidak mau membeli menjadi mampu dan mau untuk membeli produk secara 

kredit sehingga perusahaan dapat diuntungkan dari laba yang diperoleh dari 

penjualan secara kredit.  

Hal ini hampir senada dengan pernyataan Husnan (1998:467) yang 

menyebutkan bahwa penjualan secara kredit merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan (atau untuk mencegah penurunan) penjualan. Dengan penjualan 

yang makin meningkat, diharapkan laba juga akan meningkat. Sayangnya 

memiliki piutang juga menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Untuk itu 

perusahaan perlu untuk melakukan analisis ekonomi tentang piutang. 

2.1.8.3  Perputaran Piutang 

Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit, semakin besar dana yang 

diperlukan untuk membiayainya, dengan demikian piutang akan semakin tidak 

efisien (Husnan, 1998:479). Saat pelunasan kredit semakin lama, maka ketika itu 

juga dana yang diharapkan untuk menambah kas menjadi tertunda sebab 

pelanggan belum melakukan pembayaran. Ketika hal tersebut terjadi maka piutang 
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menjadi tidak efisien dalam menambah laba ke dalam kas perusahaan. Untuk 

itulah diperlukan analsis lebih lanjut mengenai perputaran kas agar dapat diketahui 

seberapa lama piutang dapat kembali menjadi kas dalam satu periode. Setelah 

diketahui, perusahaan dapat menentukan kebijakan yang dapat membantu 

memperlancar efisiensi dari piutang. 

Dari perhitungan perputaran piutang, terdapat dua teori yang hampir sama 

yang digunakan oleh Horne dan Wachowicz (1997:140) dalam menghitung 

perputaran piutang, berikut formulanya. 

 

Sedangkan periode penagihannya: 

 

Dari formula perhitungan perputaran piutang yang digunakan menurut 

Husnan (1998:469) juga memberikan formula yang secara garis besar memiliki 

kesamaan dari formula sebelumnya, berikut formulanya: 

 

Rata-rata piutang ditemukan dengan menjumlah piutang tahun pertama dan 

tahun ke dua kemudian dibagi dua. Sedangkan periode penagihannya: 

 

Semakin banyak atau cepat perputaran piutang, maka semakin efisien 

pengelolaan piutang. Semakin sedikit periode penagihan dalam satu periode, maka 

akan semakin efisien penagihan piutang pada periode tersebut, sebab semakin 
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cepat pelanggan yang membayarkan kreditnya kepada perusahaan, jika jumlah 

hari penagihan lebih banyak dari syarat pembayaran jatuh tempo maksimal maka 

hal tersebut mengisyaratkan banyak kredit yang telat dibayarkan oleh pelanggan, 

dan pengelolaan piutang menjadi tidak efisien. 

 

2.1.9 Persediaan 

2.1.9.1  Pengelolaan Persediaan 

Pengelolaan persediaan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan 

agar pengelolaan tersebut dapat berlaku dengan baik. Horne dan Wachowicz 

(1997:272) menjelaskan mengenai persediaan yang membentuk hubungan antara 

produksi dan penjualan produk. Jenis-jenis persediaan pada perusahaan 

manufaktur antara lain adalah bahan mentah, barang setengah jadi, persediaan 

dalam pemindahan dan barang jadi. Berikut hal perlu diperhatikan dalam 

manajemen persediaan. 

1) Kuantitas pesanan ekonomis 

Kuantitas persediaan untuk dipesan sehingga total biaya persediaan 

dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan perusahaan. 

2) Titik pemesanan 

Perlu diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk perusahaan sehingga 

harus memesan. Tenggang waktu merupakan faktor yang harus 

dipertimbangkan. 

Menurut Husnan (1998:481), persediaan yang tinggi memungkinkan 

perusahaan memenuhi permintaan yang mendadak,  namun persediaan yang tinggi 
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akan menyebabkan perusahaan memerlukan modal kerja yang makin besar pula. 

Perusahaan harus menentukan besarnya persediaan agar dapat mencukupi 

permintaan pasar. Dengan begitu, saat permintaan pasar dapat terpenuhi 

perusahaan akan memperoleh keuntungan, konsekuensinya adalah jumlah modal 

kerja yang besar untuk memenuhi kenaikan permintaan, untuk itulah diperlukan 

manajemen persediaan agar pada saat tertentu perusahaan dapat menaikan maupun 

menurunkan persediaan. 

Menurut Atmaja (2001:404), manajemen persediaan (inventory 

management) memiliki fokus pada dua pertanyaan mendasar, yaitu:  

1) Berapa unit persediaan yang harus dipesan pada suatu waktu?  

2) Kapan persediaan harus dipesan? 

Dengan demikian, pengelolaan atau manajemen persediaan berfokus pada 

pengelolaan dua hal utama dalam persediaan, dan hal tersebut adalah mengenai 

pengelolaan yang baik terhadap jumlah unit persediaan yang harus disediakan 

perusahaan pada saat tertentu sehingga tercipta keselarasan antara jumlah 

persediaan yang dibutuhkan perusahaan dengan waktu yang tepat sehingga 

persediaan menjadi efektif untuk menunjang penjualan sehingga dapat mendukung 

naiknya laba perusahaan. 

Sedangkan Bringham dan Houston (2006:158) menyatakan persediaan 

dapat diklasifikasikan menjadi: 

1) Pasokan. 

2) Bahan baku. 

3) Barang dalam proses. 
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4) Barang jadi. 

Kesemuanya adalah bagian penting dari hampir seluruh operasi bisnis. 

Seperti halnya piutang, tingkat persediaan akan tergantung pada penjualan. Akan 

tetapi, berbeda dengan piutang yang bertambah setelah penjualan terjadi, 

persediaan harus dibeli sebelum penjualan terjadi. Karena hal inilah manajemen 

persediaan menjadi sulit, yaitu ketika harus meramalkan penjualan sehingga dapat 

ditentukan seberapa banyak unit persediaan pada waktu tertentu untuk dapat 

memenuhi penjualan. 

2.1.9.2  Fungsi Persediaan 

Dilihat dari fokus dalam manajemen persediaan yang telah disampaikan 

oleh berbagai penulis di atas, fungsi persediaan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Mengelola sejumlah unit persediaan agar tidak sampai terjadi kekurangan 

terhadap kebutuhan perusahaan dalam hal produksi dan kebutuhan pasar dalam 

hal penjualan yang berujung pada profit. 

2) Memastikan sejumlah persediaan tersedia pada waktu yang tepat, sehingga 

tidak terjadi penundaan (delay) yang terlalu lama yang akan menimbulkan 

biaya dan tidak terpenuhinya target waktu produksi dan penjualanpun akan ikut 

terpengaruh ketika permintaan naik namun persediaan belum kunjung datang. 

3) Secara menyeluruh jumlah persediaan dan waktu yanng tepat dalam 

menghasilkan atau memesan persediaan akan berpengruh pada produktifitas 

sehingga berpenngaruh juga terhadap penjualan ketika persediaan tidak dapat 

memenuhi permintaan, memang tidak secara langsung mengalami kerugian, 

namun perusahaan kehilangan kesempatan menjual persediaan pada pelanggan, 
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jika tidak segera dipenuhi maka pelanggan akan memilih perusahaan lain, itu 

kerugian tidak langsungnya. 

2.1.9.3  Perputaran Persediaan 

Dalam menghitung efisien tidaknya persediaan perusahaan perlu adanya 

analisa lebih lanjut terhadap persediaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan 

perputaran persediaan untuk dapat menjawab hal tersebut. Horne dan Wachowicz 

(1997:142) menyatakan bahwa aktivitas persediaan bertujuan untuk membantu 

menentukan keefektifan perusahaan dalam mengelola persediaan, dan dihitung 

dengan rasio perputaran persediaan. 

 

Hasil perputaran yang semakin kecil menunjukkan bahwa manajemen 

persediaan tidak efisien. Dan menjadi efisien ketika tingkat perputaran menjadi 

semakin besar. 

Sedangkan Husnan (1998:544), menggunakan formula berikut untuk 

menghitung perputaran persediaan dalam satu periode. 

 

Rata-rata persediaan ditemukan dengan menjumlah persedian tahun 

pertama dan tahun ke dua kemudian dibagi dua. Periode keterkaitan dana dalam 

persediaan adalah sebagai berikut. 
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Menurut Brigham dan Houston (2001:81), rasio peputaran persediaan 

(inventory turnover ratio) didefinisikan sebagai penjualan dibagi dengan 

persediaan: 

 

Ketiga formula tersebut, secara garis besar tidak jauh berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Kesimpulannya adalah dalam menentukan perputaran 

persediaan, perusahaan membandingkan antara penjualan dengan persediaan 

dalam periode tertentu. Dengan mengetahui perputaran persediaan, akan 

menunjukkan efisiensi dari manajemen persediaan. Semakin kecil tingkat 

perputaran persediaan akan menunjukkan pengelolaan persediaan yang makin 

tidak efisien, begitu pula sebaliknya.  

 

2.2  Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Laba atau profit, telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi 

pemenuhan kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang berorientasi laba akan 

berupaya sedapat mungkin untuk dapat menghasilkan profit. Laba diperlukan 

perusahaan untuk membayar berbagai kewajiban perusahaan, serta kepentingan 

investasi untuk perluasan usaha.  

Riyanto (1999:35) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan 

kemampuan menghasilkan laba yang baik, menunjukkan kinerja perusahaan yang 
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baik sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja 

perusahaan.  

Penulis lain, Brigham dan Houston  (2001:89) menyatakan bahwa 

profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Meski 

tidak secara terang mencantumkan profitabilitas sebagai sebuah laba, namun hasil 

bersih tersebutlah yang kemudian menentukan untung tidaknya suatu kegiatan 

operasi perusahaan. Perusahaan tentunya akan menginginkan mendapatka laba 

dari pada kerugian sebagai buah dari kebijakan dan keputusan yang mereka ambil. 

Sedangkan Anoraga (2004:300) menyebutkan pengertian dari profitabilitas 

dengan lebih detail, yang menyebutkan bahwa profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan 

dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan 

keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri. Nampaknya ini 

lebih terperinci dari pada pengertian profitabilitas sebelumnya. 

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

dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Secara tidak langsung 

berarti laba merupakan pendapatan bersih yang bersifat positif yang diterima 

perusahaan dalam satu periode tertentu. Ketika pendapatan bersih menghasilkan 

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

di sini nampaknya lebih pada cara penghitungan diperolehnya laba itu sendiri. 

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu 

yang diperoleh dari penjualan ataupun aktiva yang dapat menghasilkan 
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keuntungan. Dengan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi maka menunjukkan 

tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga semakin tinggi. 

Namun, tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat 

likuiditas, untuk itulah perusahaan yang baik akan meghasilkan keputusan yang 

menghasilkan pemenuhan kebutuhan di antara keduanya, sebab baik profitabilitas 

dan likuiditas mempunyai peran yang penting bagi kelangsungan perusahaan. 

Anthony dan Govindarajan (2005:60) bahkan menyatakan dengan jelas 

bahwa dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan 

tujuan yang paling penting. Untuk itulah pengukuran terhadap laba menjadi 

penting untuk mngetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Dengan diketahuinya profitabilitas, perusahaan kemudian 

dapat menentukan kebijakan strategis dalam menanggapinya, baik dalam upaya 

untuk meningkatkan atau mempertahankan laba maupun untuk penentuan 

keputusan investasi perusahaan. 

2.2.2 Fungsi Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba atau keuntungan, dan dengan profitabilitas yang baik berarti perusahaan 

tersebut memiliki kempuan yang baik dalam menghasilkan laba, laba perusahan 

dapat digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan perusahaan baik untuk 

membayar kewajiban untuk kegiatan operasi perusahaan maupun untuk 

kepentingan investasi. Laba juga telah menjadi tujuan dari berbagai aktivitas bisnis 

yang terjadi. 
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 Anthony dan Govindarajan (2005:175) menyatakan bahwa tujuan utama 

dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang 

memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolok ukur yang penting. Dengan 

melihat kemampuan menghasilkan laba dari perusahaan, dapat diketahui apakah 

suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak. Sebab dengan 

profitabilitas ini perusahaan dapat melihat kinerja perusahaan secara lebih 

komperhensif. Setelah itu pihak manajemen dapat membuat keputusan strategis 

terkait hasil dari profitabilitas perusahaan. 

Karena dari profitabilitas dapat diketahui kinerja perusahaan secara 

menyeluruh maka profitabilitas tidak hanya dibutuhkan oleh kalangan internal 

perusahaan, tetapi juga kalangan eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan tersebut. Kalangan eksternal tersebut merupakan pihak-pihak 

yang membutuhkan gambaran dari kinerja perusahaan seperti kreditor dan 

investor. Mereka akan memilih perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

menurut mereka dapat menguntungkan mereka jika memberikan pendanaan pada 

perusahaan tersebut. 

2.2.3 Perhitungan Profitabilitas 

Wild (2005:110) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah hasil 

operasi, yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan 

likuiditas perusahaan. Hasil operasi yang diinginkan oleh perusahaan tentunya 

adalah lahirnya profit. Sehingga analisis profitabilitas perusahaan merupakan 

bagian yang utama dari analisis laporan keuangan. Laporan laba rugi misalnya, 

melaporkan hasil operasi perusahaan selama satu periode sehingga dapat diketahui 
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untung tidaknya kegiatan operasi perusahaan pada periode tersebut. Untuk itulah 

selain dibutuhkan oleh perusahaan, profitabilitas juga diperlukan bagi para 

kreditor dan investor yang akan memberikan pendanaan terhadap perusahaan 

tersebut. 

Anthony dan Govindarajan (2005:248) menyatakan bahwa terdapat dua 

jenis pengukuran profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu 

pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara 

keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus 

pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk 

perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controling) 

kegiatan sehari-hari dari pusat laba sebagai alat untuk memberikan motivasi yang 

tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang 

memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. 

Lebih lanjut Anthony dan Govindarajan (2005:249) menyatakan bahwa 

kinerja suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih (yaitu, pendapatan yang 

tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead 

perusahaan, dialokasikan ke pusat laba). Meskipun demikian, kinerja manajemen 

pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan lima ukuran profitabilitas:  

1) Margin kontribusi (contribution margin menunjukkan rentang (spread) antara 

pendapatan dengan beban variabel).  

Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja 

manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap (fixed expense) berada di 
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luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan 

perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi.  

2) Laba langsung (direct profit) 

Mencerminkan kontribusi pusat laba setelah overhead umum dan laba 

perusahaan. Meskipun demikian, pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak 

termasuk dalam perhitungan ini.  

 

3) Laba yang dapat dikendalikan 

Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokan menjadi dua 

kategori yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk 

dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat 

dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis-

layanan teknologi informasi misalnya. Kekurangan utama dari ukuran ini 

adalah karena ukuran tersebut tidak memasukkan beban kantor pusat yang tidak 

dapat dikendalikan, maka ukuran ini tidak dapat langsung dibandingkan baik 

dengan data yang diterbitkan atau data asosiasi dagang yang melaporkan laba 

perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. 

4)  Laba sebelum pajak 

Dalam ukuran ini, seluruh overhead perusahaan dialokasikan ke pusat 

laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. 

Ada dua argumen yang menentang alokasi ini. Pertama, karena biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh departemen perusahaan seperti bagian keuangan, 

akuntansi, dan bagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh 
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manajer pusat laba, maka manajer tersebut sebaiknya tidak dianggap 

bertanggung jawab untuk biaya tersebut. Kedua, sulit untuk mengalokasikan 

jasa staf perusahaan dengan cara yang secara wajar mencerminkan jumlah 

biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat kegiatan operasi.  

5) Laba bersih  

Di sini, perusahan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan 

laba bersih (net income), yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Ada dua 

argumen utama yang menentang penggunaan metode ini:  

a. Laba setelah pajak sering kali merupakan persentase yang konstan atas laba 

sebelum pajak, dalam kasus mana tidak terdapat manfaat dengan 

memasukkan unsur pajak penghasilkan. 

b. Karena banyak keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di 

kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat laba harus 

menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. 

Anthony dan Govindarajan (2005:60) menyebutkan beberapa rasio yang 

bisa digunakan dalam menghitung profitabilitas perusahaan, rasio-rasio tersebut 

antara lain: 

1) ROI (return on investment) 

Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva atau investasi yang digunakan oleh perusahaan 

dalam kegiatan bisnisnya. Profitabilitas yang ditanyakan, dalam arti dan 

konsep yang paling luas dapat dihitung melalui persamaan yang merupakan 

hasil dari dua rasio: 
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a. Rasio pertama dalam perhitungan ini disebut persentase margin laba (profit 

margin percentage)  

   Pendapatan – Beban  =  ...% 

               Pendapatan    

b. Rasio kedua merupakan perputaran investasi (investment turnover-ITO) 

   Pendapatan  =  ... kali 

      Investasi 

Produk dari dua rasio ini adalah pengembalian atas investasi (return 

on investment-ROI). 

  Pendapatan – Beban x Pendapatan  = ROI ...% 

                    Pendapatan            Investasi 

Formula ini sebenarnya dapat disederhanakan lagi dan 

menghasilkan formula yang lebih sederhana. Namun dengan 

menyederhanakan persamaan atau formula ini maka tidak akan diketahui 

berapa persentase margin laba yang dengannya dapat diketahui seberapa 

besar persentase selisih keuntungan dari pendapatan terhadap beban. 

Terdapat satu rasio lagi yang tidak akan diketahui jika formula 

disederhanakan, yaitu perputaran investasi atau perputaran aktiva. Rasio ini 

dapat menghasilkan berapa kali pendapatan agar dapat menutup aktiva atau 

investasi perusahaan. Sehingga dengannya perusahaan dapat mengetahui 

berapa kali pendapatan agar aktiva atau investasi dapat kembali.  

Berikut penyerdahanaan terhadap formula atau persamaan ROI 

tersebut. 
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  Pendapatan – Beban x 100 % = ROI 

             Investasi  

2) NPM (net profit margin) 

Brigham dan Houston (2001:89) menyatakan bahwa marjin laba atas 

penjualan (profit margin on sales), dihitung dengan membagi laba bersih 

dengan penjualan, yang akan memberikan hasil dari laba bersih per 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin kecil margin laba yang 

dihasilkan perusahaan, hal ini dapat menunjukkan terjadinya biaya yang 

terlalu tinggi dan biaya yang tinggi ini umumnya terjadi karena operasi tidak 

berjalan secara efisien. Rendahnya margin laba perusahaan dapat 

diakibatkan oleh besarnya utang, dalam hal ini laba bersih adalah 

pendapatan setelah pajak. 

Berikut merupakan formula dari NPM yang dapat digunakan: 

Marjin laba atas penjualan  = Laba Bersih 

        Penjualan 

3) BEP (Basic earning power) 

Menurut Brigham dan Houston (2001:90), basic earning power 

(BEP) dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pengaruh pajak serta 

leverage, hal ini sangat berguna untuk membandingkan perusahaan dengan 

situasi pajak yang berbeda dan tingkat leverage keuangan yang berbeda. 

Rendahnya rasio perputaran dan marjin laba atas penjualan akan 
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menyebabkan perusahaan tidak memperoleh pengembalian yang tinggi atas 

aktiva. Berikut merupakan formula tersebut. 

Rasio BEP = EBIT 

                     Total Aktiva 

4) ROA (return on asset) 

Brigham dan Houston (2001:90) menyatakan bahwa rasio 

pengembalian atas total aktiva (ROA) merupakan perbandingan atas laba 

bersih terhadap total aktiva, akan dapat mengukur pengembalian atas total 

aktiva setelah bunga dan pajak. Pengembalian perusahaan yang semakin 

menurun dapat disebabkan oleh rendahnya basic earning power (BEP) 

perusahaan dan tingginya biaya bunga karena penggunaan kewajiban di atas 

rata-rata sehingga menyebabkan laba bersih yang relatif rendah. Formula 

ROA adalah sebagai berikut: 

ROA =    Laba Bersih 

         Total Aktiva     

2.3  Kerangka Berfikir 

Bergerak dari masalah profitabilitas yang terjadi pada objek penelitian, 

yang mengindikasikan terjadinya penurunan pendapatan dalam dua tahun 

belakangan, sehingga perlunya kegiatan manajemen modal yang lebih baik. Dari 

teori yang telah disampaikan dapat diketahui bersama bahwa perubahan pada 

modal kerja dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Untuk itulah modal kerja 

perlu dikelola agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah menjadi 

tujuan perusahaan.  
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Indikator yang digunakan dalam menilai efisien tidaknya modal kerja suatu 

perusahaan dapat dilihat dari perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja 

merupakan berapa kali dalam satu periode modal kerja dapat kembali ke dalam 

bentuk semula, yaitu sebagai kas. Perlu diperhatikan bahwa modal kerja memiliki 

beberpa komponen penting yang perlu untuk dikelola dengan baik agar 

menghasilkan manajemen modal kerja yang baik pula.  

Komponen modal kerja tersebut antara lain kas, piutang dan persediaan. 

Semakin cepat perputaran modal kerja dari perusahaan, maka semakin efisien 

manajemen modal kerja dari perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin lambat 

perputaran modal kerja maka manajemen modal kerja menjadi tidak efisien.  

Setelah diketahui perputaran modal kerja kemudian dilihat tingkat 

profitabilitasnya apakah saat manajemen modal kerja semakin efisien juga 

menghasilkan profitabilitas yang naik. Sebab secara teori, manajemen modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Dengan perputaran modal kerja yang semakin 

cepat maka perusahaan akan lebih cepat pula dalam memperoleh pendanaan yang 

dapat digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan. Dengan lancarnya kegiatan 

produksi diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar sehingga penjualan dapat 

ditingkatkan sehingga profitabilitas dapat ditingkatkan. 

Saat kas dihitung secara parsial dari komponen lain, maka perputaran kas 

merupakan berapa kali dalam satu periode, kas dapat berputar kembali menjadi 

kas. Dengan membandingkan jumlah penjualan dengan rata-rata kas yang 

dihasilkan dari jumlah kas tahun lalu dengan  jumlah kas tahun sebelumnya, 

kemudian dibagi dua. Dari situ dapat diketahui perputaran kas yang darinya dapat 
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diketahui bahwa semakin cepat kas berputar dalam satu periode maka 

menunjukkan semakin efisien kas tersebut. Sehingga kas dapat kembali dengan 

lebih cepat untuk dapat memberikan pendanaan kembali pada modal kerja dan 

pembiyaan lainnya.  

Dengan terpenuhinya pendanaan terhadap modal kerja dan pembiayaan 

lainnya diharapkan kelangsungan hidup perusahaan dapat tetap terjaga. Kaitannya 

dengan kas, akan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan 

terjaminnya posisi likuiditas perusahaan. Jumlah kas yang semakin banyak akan 

menjamin tingkat likuiditas yang semakin tinggi, namun konsekuensinya adalah 

menurunnya tingkat profitabilitas sebab dana terlalu banyak yang berdiam pada 

komponen kas, dengan kata lain dana tersebut akan menganggur karena tidak 

digunakan. Untuk itulah kas perlu dikelola agar tercipta manajemen kas yang baik 

dengan mempertimbangkan likuiditas dan profitabilitas. Mempercepat kas masuk 

dan memperlambat kas keluar merupakan beberapa jalan yang dapat ditempuh 

agar manajemen kas menjadi efisien. 

Manajemen piutang yang efisien tercipta dari perputaran piutang yang 

lebih cepat dari standar batas akhir jatuh tempo pembayaran kredit kepada 

perusahaan. Ketika rata-rata pembayaran kredit lebih cepat dibayarkan pada 

perusahaan sebelum jatuh tempo, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pelanggan pengguna kredit membayar tepat waktu atau bahkan membayar lebih 

cepat dari tanggal jatuh tempo. Dari kegiatan piutang diharapkan penjualan 

perusahaan dapat semakin meningkat agar dapat menghasilkan laba bagi 

perusahaan sehingga profitabilitas dapat naik.  
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Meski menguntungkan, namun jumlah piutang yang semakin tinggi jugan 

akan meningkatkan risiko. Kecuali perusahaan dapat mengelola risiko tersebut 

atau membuat kebijakan tertentu agar kemungkian risiko muncul menjadi lebih 

kecil, sebab risiko akan selalu ada dan meminimalkan kemunculannya menjadi 

salah satu solusi. Manajemen piutang yang baik merupakan kegiatan dimana 

tercipta profitabilitas yang baik melalui naiknya penjualan atau ketepatan jadwal 

pembayaran kredit oleh pelanggan sehingga secara tidak langsung hasilnya akan 

memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang kemudian berpengaruh pada 

profitabilitas. 

Persediaan sangat dibutuhkan persahaan untuk dapat memenuhi permintaan 

pasar. Persedian barang jadi merupakan persediaan yang ditujukan untuk 

pemenuhan permintaan pasar, persediaan barang setengah jadi untuk 

menghasilkan persediaan jadi tersebut, dan persediaan bahan mentahlah yang 

menjadi bahan utama dalam menghasilkan produk. Selain itu juga terdapat 

persediaan bahan penolong yang melengkapi persediaan lain agar menjadi 

persediaan barang jadi yang utuh dan siap jual ke pasaran. Besarnya unit yang 

dipesan dan waktu yang tepat dalam memesan persediaan menjadi dua fokus 

utama agar pengelolaan persediaan menghasilkan manajemen persediaan yang 

efisien.  

Dengan terjaminnya persediaan maka kelancaran produksi, distribusi dan 

penjualan akan semakin terjamin. Semakin cepat perputaran persediaan 

mengindikasikan bahwa manajemen persedian tersebut makin efisien. Dengan 

terwujudnya kelancaran persediaan pada waktu yang tepat dan jumlah unit yang 
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tepat akan dapat menciptakan kondisi dimana perusahaan selalu dapat 

menyediakan produk untuk memenuhi permintaan yang kemudian akan 

menunjang penjualan dan menghasilkan profit. Yang menjadi sulit, yaitu ketika 

perusahaan harus memprediksi penjualan, sebab persediaan tercipta sebelum 

penjualan terjadi, sedangkan penjualan terjadi setelah terdapat persediaan. Dengan 

memprediksi penjualan, perusahaan dapat menentukan seberapa banyak unit yang 

akan dipesan dan kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan persediaan 

agar sesuai dengan penjualan. 

Profitabilitas dalam perusahaan dapat diketahui melalui perubahan yang 

terjadi terhadap laba perusahaan dari tahun ke tahun. Dari ROI (return on 

ivestment) yang dapat dijadikan alat analisis kinerja, profitabilitas dapat diketahui 

dari perubahan yang terjadi pada profit margin dan dengan perputaran aktiva dari 

perusahaan. Perputaran aktiva inilah yang terdapat dalam modal kerja kerja 

sebagai aktiva jangka pendek perusahaan, sebab penggunaan profit juga berkaitan 

dengan pemenuhan pendanaan jangka pendek perusahaan, dan untuk pendanaan 

jangka panjang pada saat tertentu dapat dilakukan. Pendanaan jangka panjang 

dengan profit biasanya merupakan keputusan investasi yang beruntun dan 

membutuhkan kegiatan jangka pendek untuk mewujudkannya. Pengelolaan aktiva 

jangka pendek melalui pengelolaan modal kerja yang makin efisien akan 

menghasilkan tingkat profitabilitas yang makin meningkat. 

Dari uraian di atas, manajemen modal kerja menjadi penting sebab dapat 

disimpulkan bahwa perubahan modal kerja dapat berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan, baik secara parsial maupun gabungan dari tiap 
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komponen dalam modal kerja. Dengan demikian, maka kerangka penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. 3. Konsep Kerangaka Berfikir 

 

 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, hipotesis penelitian ini adalah: 

1) Hipotesis 1 (H1) 

Efisiensi kas mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. 

2) Hipotesis 2 (H2) 

Efisiensi piutang mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. 

3) Hipotesis 3 (H3) 

Efisiensi persediaan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. 

4) Hipotesis 4 (H4) 

Manajemen modal kerja (efisiensi kas, piutang, persediaan) mempunyai 

pengaruh terhadap profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 Manajemen Modal Kerja 

Efisiensi Kas        (X1) 

Persediaan 

Perusahaan (X2) 

Hutang usaha (X1) 

Efisiensi Piutang  (X2) 

Efisiensi Persediaan(X3) 

PROFITABILITA

S (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan kejelasan unsur, langkah penelitian yang sudah direncanakan 

sampai matang ketika persiapan disusun, penggunaan sampel dan hasil 

penelitiannya diberlakukan untuk populasi, terdapatnya hipotesis, hasil yang 

diharapkan, kegiatan pengumpulan data, serta analisis data yang dilakukan setelah 

semua data terkumpul, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian 

kuantitatif (Suharsimi, 2006:13). 

 

3.2 Populasi Penelitian   

Suharsimi (2006:130) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

diwilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 

atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Dari data observasi lapangan, terdapat 31 pengrajin keramik. Hal ini berarti 

jumlah populasi yang menjadi subjek penelitian berjumlah 31. Ke-31 pengrajin 

keramik tersebut terletak di Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten 

Banjarnegara. Jumlah tersebut adalah populasi dan sekaligus menjadi sampel yaitu 

sebanyak 31, sebab jumlah populasi berjumlah kurang dari 100, sehingga ke-31 

pengrajin menjadi subjek dari penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan 

59 
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bahwa penelitian ini juga merupakan penelitian populasi, karena meneliti 

keseluruhan subjek penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi (2006:118), variabel adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dari situ, variabel penelitian 

dapat dikatakan sebagai fokus dari kajian yang akan dilakukan saat penelitian. 

Sehingga variabel yang menjadi objek dari penelitian ini adalah: 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah tiga 

komponen dalam manajemen modal kerja. 

1) Efisiensi Kas (X1) 

  Efisiensi kas dapat ditunjukkan dengan perputaran kas dalam 

periode tertentu. Perputaran kas menunjukkan seberapa sering kas dapat 

berputar kembali menjadi kas dalam satu periode. Semakin cepat perputaran 

kas, maka semakin efisien manajemen kasnya. Indikatornya adalah periode 

perputaran kas. 

2) Efisiensi Piutang (X2) 

  Efiseinsi piutang dapat diketahui dari proses perputaran piutang 

dalam suatu perusahaan. Perputaran piutang menunjukkan seberapa efisien 

piutang perusahaan dengan pembayaran kredit oleh pelanggan yang lebih 

cepat dari tanggal jatuh tempo atau paling tidak tepat pada waktunya. 
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Semakin cepat perputaran piutang maka semakin efsien piutang tersebut. 

Indikatornya adalah periode perputaran piutang. 

3) Efisiensi Persediaan (X3) 

  Efisiensi persediaan dapat ditentukan dari seberapa tinggi tingkat 

perputaran persediaannya. Perputaran persediaan menunjukkan seberapa 

efisien manajemen persediaan yang berarti makin cepat perputaran 

persediaan, maka makin efisien manajemen persediaannya. Indikatornya 

adalah periode perputaran persediaan. 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang dinyatakan 

dengan simbol Y. Variabel profitabilitas ini akan dinyatakan dalam rasio laba yang 

dihasilkan dalam perhitungan ROI (return on investment). Indikatornya adalah 

perhitungan ROI. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan agar diperoleh data yang dibutuhkan untuk 

menganalisis variabel dalam penelitian sehingga penelitian tersebut dapat 

mendapatkan hasil sesuai dengan data yang diperoleh. Berikut merupakan 

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, laporan keuangan, buku, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan dalam menganalisis variabel (Suharsimi, 2006:231). Dalam 

penelitian ini, dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian akan digunakan 

sebagai tambahan masukan data terhadap variabel penelitian yang diteliti. 

3.4.2 Kuisioner atau Angket 

 Untuk dapat mengumpulkan data dari populasi, maka angket akan 

diberikan kepada setiap populasi, yaitu 31 pengusaha kerajinan keramik di 

Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Kusioner sendiri 

merupakan alat pengumpulan data yang berwujud daftar pertanyaan yang secara 

logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis (Nazir, 

2005:203). Dalam penilitian ini akan digunakan pertanyaan terbuka, sehingga 

responden lebih leluasa dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya dari mereka. 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Suatu metode dapat dikatan baik ketika memenuhi standar tertentu 

sehingga dapat mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan apa yang terjadi 

di lapangan. Untuk memenuhi standar tersebut diperlukan beberapa uji terhadap 

asumsi data yang terdapat dalam penelitian.  Berikut ini merupakan uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Pengujian terhadap normalitas data akan diuji melalui uji normalitas. 

Menurut Santoso (2001:94), uji normalitas berkaitan dengan uji sebuah distribusi 

data, apakah sebuah data bisa dianggap berdistribusi normal ataukah tidak. 
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Dengan data yang berdistribusi normal maka hasil penelitian akan lebih valid dan 

dapat mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dari kejadian di lapangan. 

Hasil dari uji ini dapat diketahui melalui dua cara yang pertama adalah 

dengan melihat grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi dari 

variabel dependen dibandingkan grafik distribusi normal. Cara yang kedua adalah 

dengan melihat grafik PP Plots. Jika titik-titik distribusi berada di sekitar garis 

lurus diagonal maka distribusi frekuensi pengamatan sama dengan distribusi uji 

yang berarti data terdistribusi secara normal (Santosa dan Ashari, 2005). Untuk 

melakukan uji normalitas dapat pula dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui 

SPSS.  

3.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinearitas. 

Asumsinya adalah data penelitian harus terbebas dari gejala multikolinearitas. 

Sehingga perlu untuk melakukan uji multikolinearitas. Menurut Santosa dan 

Ashari (2005:238), gejala munculnya multikolinearitas adalah gejala korelasi antar 

variabel independen. Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat 

dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jika nilai toleransi masing-

masing variabel bebas > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas. 

3.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heterokedastisitas. 

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi di mana varians dan residual tidak sama 

untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu uji untuk menguji 
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heterokedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual 

(Santoso dan Ashari, 2005:242). 

Untuk melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah memenuhi 

asumsi heterokedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari penyebaran residual yang 

terdapat pada hasil pengolahan data dengan memanfaatkan aplikasi SPSS untuk 

menguji heterokedastisitas. Apabila titik-titik yang tersebar dalam grafik 

Scatterplot pada hasil SPSS di sekitar garis nol pada sumbu vertikal dan tidak 

membentuk pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala heterokedastisitas terhadap data penelitian. Uji lain adalah dengan 

menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan SPSS. 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, maksud korelasi 

dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan 

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya ata nilai periode 

sesudahnya (Santoso dan Ashari, 2005:240). Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan SPSS. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Deteksi Autokorelasi Positif: 

1) Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif, 

2) Jika DW > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif, 

3) Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 
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b. Deteksi Autokorelasi Negatif: 

1) Jika (4 - DW) < dL maka terdapat autokorelasi negatif. 

2) Jika (4 - DW) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif. 

3) Jika dL < (4 - DW) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam 

penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis 

regresi berganda. Dilihat dari jenis penilitian ini yang merupakan penelitian 

korelasi, metode analisis data dengan menerapkan analisis regresi berganda 

menjadi suatu pilihan yang patut digunakan. Melalui analisis ini dapat dilihat 

pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (independent variable) dengan 

variabel terikat (dependent variable). Dengan analisis regresi berganda maka 

dapat diketahui seberapa besar modal kerja (efisiensi kas, piutang dan persediaan) 

yang merupakan variabel bebas berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI) sebagai 

variabel terikat. 

Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Profitabilitas 

X1  = Efisiensi Kas 

X2  = Efisiensi Piutang 
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X3  = Efisiensi Persediaan 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi 

e  = Variabel pengganggu 

3.6.2  Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Uji t dipergunakan  untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau parsial 

(Sarwono, 2007:91). Sehingga dalam penelitian ini Uji t dipergunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh dari masing-masing komponen dalam manejemn 

modal kerja yaitu variabel efisiensi kas, piutang dan persediaan terhadap 

profitabilitas. Pengujian dilakukan dengan mengunakan aplikasi pengolahan data 

yaitu SPSS. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan Uji t adalah 

sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis 

 Sama halnya dengan Uji F, Uji T juga memerlukan perumusan 

hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif dalam Uji T dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 = Manajemen modal kerja yaitu efisiensi kas (X1), piutang (X2) 

dan persediaan (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (Y). 
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Ha = Manajemen modal kerja yaitu efisiensi kas (X1), piutang (X2) 

dan persediaan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas (Y). 

b. Merumuskan Dasar Pengambilan Keputusan 

 Dasar pengambilan keputusan dalam hal ini maksudnya adalah 

dasar yang digunakan sehingga dapat menetapkan diterima tidaknya 

hipotesis penelitian. Kemudian, menetapkan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Lebih lanjutnya dapat dilihat melalui kriteria atau dasar pengambilan 

keputusan berikut. 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 Nilai signifikan penelitian dapat diketahui dari hasil pengolahan 

data dengan SPSS pada tabel Coefficients dalam kolom Sig. 

2) Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah suatu model regresi sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis dengan menggunakan Uji F dimaksudkan 

agar dapat diketahui pengaruh dari efisiensi kas, piutang, dan persediaan 

(manajemen modal kerja) secara simultan terhadap profitabilitas. Dengan kata 

lain Uji F dipergunakan untuk melihat pengaruh dari semua variabel bebas 

(independent variable) secara gabungan  terhadap variabel terikat (dependent 

variable) (Sarwono, 2007:88).  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan Uji F adalah sebagai 

berikut: 
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a. Merumuskan Hipotesis 

 Langkah pengujian hipotesis dapat dimulai dari menetapkan 

hipotesis nol (null hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative 

hypothesis). Hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) dalam Uji F dari 

penelitian ini adalah: 

H0 = Manajemen modal kerja yaitu efisiensi kas (X1), piutang (X2) 

dan persediaan (X3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (Y). 

Ha = Manajemen modal kerja yaitu efisiensi kas (X1), piutang (X2) 

dan persediaan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas (Y). 

b. Merumuskan Dasar Pengambilan Keputusan 

 Dasar pengambilan keputusan dalam hal ini maksudnya adalah 

dasar yang digunakan sehingga dapat menetapkan diterima tidaknya 

hipotesis penelitian. Yang pertama dilakukan adalah menetapkan taraf 

signifikansi sebesar 0,05. Taraf signifikansi diperlukan untuk menjadi 

pembanding dalam menentukan diterima tidaknya hipotesis. Selanjutnya 

dapat dilihat melalui kriteria atau dasar pengambilan keputusan berikut. 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Nilai signifikan penelitian dapat diketahui dari hasil pengolahan data 

dengan SPSS pada tabel ANOVA dalam kolom Sig. 
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3) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang dapat menggambarkan 

sejauh mana variabel bebas (independent variable) dalam penelitian dapat 

mempengaruhi variabel terikat (dependent variable) dari pada pengaruh variabel-

variabel lain di luar model regresi dalam penelitian. Perhitungan uji koefisien 

determinasi dapat menggunakan aplikai SPSS. Dari hasil perhitungan SPSS akan 

diperoleh adjusted R Squere (R
2
). Adujusted R Squere (R

2
) digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh nilai dalam manajemen modal kerja, yaitu efisiensi 

kas, piutang dan persediaan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nilai dari 

koefisien determinasi berarti menunjukkan semakin baik kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Santoso dan Ashari, 

2005:144). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum  

Keramik merupakan salah satu produk unggulan yang berkembang di 

Banjarnegara. Sentra kerajinan keramik di Kabupaten Banjarnegara terletak di 

salah satu kecamatannya, yaitu Kecamatan Purwareja Klampok yang berjarak 

kurang lebih 30 KM dari Kota Kabupaten Banjarnegara. Sentra kerajinan 

keramik ini lebih dikenal dengan sebutan sentra keramik Klampok. Usaha 

keramik ini merupakan usaha turun temurun yang dikelola oleh pengusaha di 

daerah Kecamatan Purwareja Klampok. Usaha keramik ini mulai berdiri sekitar 

60 tahun yang lalu dan dalam perkembangannya telah melahirkan 31 pengusaha.  

Hasil karya yang diproduksi di sentra kerajinan ini antara lain poci, guci, 

patung gajah, hiasan, souvenir dan berbagai produk lainnya. Keramik Klampok 

dibakar pada tungku pembakaran dengan panas hingga mencapai 900 
o
C selama 

20 jam dengan bahan bakar gas. Bahan baku diperoleh tidak hanya dari 

Banjarnegara tetapi juga dari berbagai wilayah lain seperti Ajibarang, Kebumen 

dan Wonosobo. Produk kerajinan sentra keramik Klampok selain didistribusikan 

di daerah Banjarnegara juga didistribusikan ke daerah Cirebon, Tegal, Brebes, 

Banyumas, Semarang, Magelang dan Yogyakarta.  
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1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Tabel 4.1 Rata-rata Hasil Variabel Penelitian 

No. Keterangan Hasil Rata-Rata 

1. Efisiensi Kas 
Tingkat Perputaran Kas 3,31 x 

Periode Kas 140,73 Hari 

2. Efisiensi Piutang  
Tingkat Perputaran Piutang 0,96 x 

Periode Piutang 388,59Hari 

3. 
Efisiensi 

Persediaan 

Tingkat Perputaran 

Persediaan 
1,55 x 

 Periode Persediaan 318,22Hari 

4. Profitabilitas  

ROI 36 % 

Profit Margin 68 % 

Investment Turnover (ITO) 0,49 x 

Sumber : Data penelitian yang diolah. 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki rata-rata 

perputaran kas sebesar 3,31 dengan periode kas sebanyak 140,73 dalam satu 

tahun. Artinya perputaran kas pada rata-rata perusahaan dalam satu tahun 

berputar sebanyak 3,31 kali. Rata-rata periode kas perusahaan menghasilkan 

angka sebanyak 140,73 hari. Artinya rata-rata periode keterikatan dana yang 

terjadi pada kas pengusaha keramik di daerah penelitian adalah 140,73 hari atau 

produk dapat kembali menjadi kas dalam 140,73 hari dalam satu tahun. Dari 

angka tersebut, perusahaan membutuhkan rata-rata 141 hari dalam satu tahun 

untuk dapat membuat dananya kembali menjadi kas.  

Rata-rata tingkat perputaran piutang perusahaan sebanyak 0,96 kali atau 1 

(satu) kali. Artinya perusahaan mengalami rata-rata 1 (satu) kali perputaran 

dalam satu tahun. Rata-rata periode piutang yang dialami oleh perusahaan 
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sebanyak 388,59 hari (389 hari), lebih dari satu tahun. Sehingga dibutuhkan 389 

hari agar piutang dalam kembali menjadi dana.  

Kondisi rata-rata tingkat perputaran persediaan perusahaan keramik 

sebanyak 1,55 kali (1,6 kali). Berarti dalam satu tahun persediaan produk 

berputar sebanyak 1,6 kali. Periode keterkaitan dana dalam persediaan 

perusahaan rata-rata sebanyak 318,22 hari (318 hari). Hal ini menunjukkan 

produk paling lama bertahan dalam persediaan sebanyak 318 hari.  

Profitabilitas rata-rata perusahaan yang ditunjukkan oleh rata-rata ROI 

adalah sebesar 36 % dengan rata-rata profit margin sebesar 68 % dan rata-rata 

investment turnover (ITO) sebanyak 0,46 kali. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Data yang berdistribusi normal dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian 

akan valid secara statistik dan dapat mempresentasikan keadaan yang sebenarnya 

dari kejadian di lapangan. Hasil dari uji ini dapat diketahui melalui dua cara, 

yang pertama adalah dengan melihat grafik histogram yang menggambarkan 

distribusi frekuensi dari variabel dependen dibandingkan grafik distribusi 

normal. Cara yang kedua adalah dengan melihat grafik PP Plots yang 

menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel dependen dibandingkan 

dengan distribusi frekuensi data. Cara ke tiga adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov, pada baris "Asymp. 
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Sig. (2-tailed)" baris paling bawah, apabila nilai tiap variabel lebih dari (>0,05) 

maka uji normalitas bisa terpenuhi. 

Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas 

Grafik histogram hasil olah data membentuk garis lurus diagonal yang 

menunjukkan data penelitian dalam model regresi terdistribusi secara normal. 

 

Gambar 4.2 P-P Plot Pengujian Normalitas Model Regresi 
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Grafik PP Plots menunjukkan titik-titik yang mendekati garis diagonal 

yang berarti bahwa model regresi terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.2 Tabel Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Efisiensi 

Kas 

Efisiensi 

Piutang 

Efisiensi 

Persediaan Profitabilitas 

N 31 31 31 31 

Normal Parameters
a
 Mean 140.7281 388.5943 346.3134 1.5560 

Std. Deviation 75.78495 57.26627 237.44261 1.31016 

Most Extreme Differences Absolute .182 .130 .182 .177 

Positive .182 .080 .182 .177 

Negative -.105 -.130 -.134 -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.013 .725 1.016 .984 

Asymp. Sig. (2-tailed) .256 .670 .254 .287 

a. Test distribution is Normal.     

Pada tabel 4.2 , pada baris Asymp. Sig. (2-tailed), nilai tiap variabel lebih 

dari (>0,05) maka uji normalitas terpenuhi. 

2. Uji Multikolinearitas 

Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jika nilai toleransi masing-masing 

variabel bebas > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak mengandung gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.3 Tabel Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

 Efisiensi Kas .259 .129 .104 .927 1.078 

Efisiensi Piutang .158 .269 .224 .965 1.037 

Efisiensi Persediaan -.537 -.544 -.520 .914 1.094 

a. Dependent Variable: Profitabilitas     
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Berdasarkan tabel 4.3, nilai tolerance masing-masing variabel bebas > 0,1 

dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung gejala multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Untuk melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah memenuhi 

asumsi heterokedastisitas ataukah tidak dapat dilihat dari penyebaran residual 

yang terdapat pada hasil pengolahan data dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. 

Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas 

Gambar 4.3 memperlihatkan titik-titik yang tersebar di sekitar garis nol 

pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau acak. Sehingga 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data penelitian. 
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Tabel 4.4 Tabel Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .989 .915  1.081 .289 

Efisiensi Kas .000 .002 -.063 -.318 .753 

Efisiensi Piutang 4.184E-5 .002 .004 .018 .986 

Efisiensi Persediaan .000 .001 -.140 -.700 .490 

a. Dependent Variable: RES2     

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) tiap variabel > 

0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 Tabel Uji Autokorelasi 

                                                              Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .597
a
 .356 .284 1.10833 2.166 

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Persediaan, Efisiensi Piutang, Efisiensi Kas     

b. Dependent Variable: Profitabilitas        

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai DW 2,166. Jika jumlah populasi 

sampel sebesar 31, dan jumlah variabel adalah 4, maka dari tabel Durbin Watson 

nilai dL adalah 1,229 dan nilai dU adalah 1,650. Nilai DW 2,166 lebih besar dari 

dU 1,650 maka tidak terdapat autokorelasi positif. Nilai 4- DW adalah 1,834 

lebih besar dari dari 1,650 maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat 

disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak 

terdapat autokorelasi negatif, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 
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c. Analisis Regresi Berganda 

Dengan analisis regresi berganda maka dapat diketahui seberapa besar 

modal kerja (efisiensi kas, piutang dan persediaan) yang merupakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI) sebagai variabel terikat. 

Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Profitabilitas 

X1  = Efisiensi Kas 

X2  = Efisiensi Piutang 

X3  = Efisiensi Persediaan 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3   = Koefisien regresi 

e  = Variabel pengganggu 

Hasil regresi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .304 1.423  .213 .833 

Efisiensi Kas .002 .003 .108 .676 .505 

Efisiensi Piutang .005 .004 .228 1.450 .159 

Efisiensi Persediaan -.003 .001 -.544 -3.365 .002 

a. Dependent Variable: Profitabilitas     
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Berdasarkan tabel 4.6, persamaan regresi berganda penelitian ini adalah : 

 Y = 0,304 + 0,002 X1 + 0,005 X2 – 0,003 X3 

a. Koefisien konstanta (a) sebesar 0,304 

Nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa tanpa ditambahkan variabel 

efisiensi kas, piutang dan persediaan, nilai profitabilitas akan tetap mengalami 

kenaikan. 

b. Koefisien regresi efisiensi kas (X1) sebesar 0,002 

Koefisien regresi efisiensi kas bernilai positif. Hal ini berarti ketika variabel 

efisiensi kas meningkat, sedangkan variabel efisiensi piutang dan efisiensi 

persediaan dianggap konstan maka profitabilitas juga akan meningkat. 

c. Koefisien regresi efisiensi piutang (X2) sebesar 0, 005 

Koefisien regresi efisiensi piutang bernilai positif. Hal ini berarti ketika 

variabel efisiensi piutang meningkat, sedangkan variabel efisiensi kas dan 

efisiensi persediaan dianggap konstan maka profitabilitas juga akan 

mengalami peningkatan. 

d. Koefisien regresi efisiensi persedian (X3) sebesar – 0, 003 

Koefisien regresi efisiensi persedian bernilai negatif. Hal ini berarti ketika 

variabel efisiensi persedian semakin turun, sedangkan variabel efisiensi kas 

dan efisiensi piutang dianggap konstan maka profitabilitas akan mengalami 

peningkatan. 
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4.1.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.7 Koefisien Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .304 1.423  .213 .833 

Efisiensi Kas .002 .003 .108 .676 .505 

Efisiensi Piutang .005 .004 .228 1.450 .159 

Efisiensi Persediaan -.003 .001 -.544 -3.365 .002 

a. Dependent Variable: Profitabilitas     

a. Uji hipotesis 1, variabel efisiensi kas mempunyai nilai signifikan 0,505 lebih 

besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu H0 diterima dan Ha 

ditolak, artinya H1 yang menyatakan efisiensi kas mempunyai pengaruh 

terhadap profitabilitas, ditolak.  

b.  Uji hipotesis 2, variabel efisiensi piutang mempunyai nilai signifikan 0,159 

lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu H0 diterima dan 

Ha ditolak, artinya H2 yang menyatakan efisiensi piutang mempunyai 

pengaruh terhadap profitabilitas, ditolak. 

c. Uji hipotesis 3, variabel efisiensi persediaan mempunyai nilai signifikan 0,002 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya H3 yang menyatakan efisiensi persediaan mempunyai 

pengaruh terhadap profitabilitas, diterima. 
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2. Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Tabel 4.8 Tabel Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.329 3 6.110 4.974 .007
a
 

Residual 33.167 27 1.228   

Total 51.496 30    

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Persediaan, Efisiensi Piutang, Efisiensi Kas 

b. Dependent Variable: Profitabilitas    

Dari uji ANOVA atau uji F pada table 4.8 dapat diketahui bahwa secara 

bersama-sama variable independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variable dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai F sebesar 4,974 dengan 

signifikansi 0,007. Karena signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang 

digunakan yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya H4 yang menyatakan efisiensi kas, piutang dan  persediaan secara 

simultan berpengaruh terhadap profitabillitas, diterima. 

Dari uji parsial dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Kesimpulan Uji Parsial  

No. Variabel Sig 
Taraf 

Signifikansi 5% Kesimpulan 

1. Efisiensi 

Kas 
0,505 > 0,05 

H1 ditolak, tidak ada pengaruh efisiensi 

kas dengan profitabilitas pada pengusaha 

keramik di sentra keramik Perworejo 

Klampok, Banjarnegara 

2. Efisiensi 

Piutang 
0,159 > 0,05 

H2 ditolak, tidak ada pengaruh efisiensi 

piutang dengan profitabilitas pada 

pengusaha keramik di sentra keramik 

Perworejo Klampok, Banjarnegara 

3. Efisiensi 

Persediaan 
0,002 < 0,05 

H3 diterima, ada pengaruh efisiensi 

persediaan dengan profitabilitas pada 

pengusaha keramik di sentra keramik 

Perworejo Klampok, Banjarnegara 
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3. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi 

                                                              Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .597
a
 .356 .284 1.10833 2.166 

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Persediaan, Efisiensi Piutang, Efisiensi Kas     

b. Dependent Variable: Profitabilitas        

SPSS model summary menghasilkan besarnya adjusted R
2 

adalah 0,284 

yang berarti 28,4 %. Koefisien ini menunjukkan bahwa besarnya variabel terikat 

(profitabilitas) dipengaruhi oleh variabel bebas (efisiensi kas, piutang dan 

persediaan) sebesar 28,4 % dan sisanya 71,6 % dipengaruhi oleh variable lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Efisiensi Kas terhadap Profitabilitas 

Setiap perusahaan yang memiliki kebutuhan terhadap aktiva yang likuid 

tentu saja akan berfikir untuk memiliki kas di dalam pengelolaannya, sebab 

seperti yang telah diketahui kas merupakan aktiva yang memiliki likuiditas 

tinggi. Pengusaha di sentra kerajinan keramik di Banjarnegara seperti jenis usaha 

lainnya juga memiliki kas. Kas tersebut mereka simpan sendiri dalam bentuk 

uang tunai ataupun ditabung di bank, tentu saja dengan perbandingan yang 

berbeda-beda.  

Pada tabel 4.3 efisiensi kas rata-rata yang terjadi pada objek penelitian 

adalah 3,31 kali untuk tingkat perputaran kas dan 141 hari untuk periode kasnya. 

Artinya rata-rata perputaran kas dalam satu tahun berputar adalah sebanyak 3,31 
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kali. Sedangkan rata-rata periode keterkaitan dana yang terjadi pada kas objek 

penelitian adalah 141 hari atau produk dapat kembali menjadi kas dalam 141 hari 

dalam satu tahun. Dari angka tersebut, perusahaan membutuhkan rata-rata 141 

hari dalam satu tahun untuk dapat membuat dananya kembali menjadi kas. 

Semakin banyak perputaran kas yang berputar dalam satu periode maka 

semakin efisien kas tersebut. Rata-rata perputaran kas pada objek penelitian 

hanya menghasilkan 3,31 kali perputaran dalam satu periode yang kemudian 

seakan-akan mengambarkan siklus kas yang panjang dan sedikit.  Namun apabila 

melihat fakta yang terjadi di lapangan, tingkat perputaran tersebut sangat 

realistis. Hal ini menjadi realistis karena dalam satu kali proses produksi 

(pembakaran) yang dilakukan oleh pengusaha kerajinan keramik dapat 

menghasilkan hingga ribuan produk, dengan memproduksinya paling tidak 3 

(tiga) kali dalam satu tahun maka biaya produksi dapat ditekan, selanjutnya 

proses pengiriman dapat dilakukan. Perusahaan kemudian hanya memproduksi 

selain pada waktu tersebut hanya saat terdapat pesanan lain di luar kebiasaan 

yang dilakukan oleh pelanggan.  

Rata-rata periode keterkaitan dana yang terjadi pada kas adalah 141 hari 

atau produk dapat kembali menjadi kas dalam 141 hari dalam satu tahun. Dari 

angka tersebut, perusahaan membutuhkan rata-rata 141 hari dalam satu tahun 

untuk dapat membuat dananya kembali menjadi kas. Hal ini tentu saja dilihat 

dari penggunaan kas yang memang rata-rata hanya berputar sebanyak 3 (tiga) 

kali sesuai dengan waktu produksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan bukan 

waktu penjualan atau pengiriman produk. 
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Hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi efisiensi kas sebesar 0,505 yang lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05. Hasil signifikansi penelitian lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang 

berarti H0 diterima, sehingga Ha ditolak yang artinya secara parsial efisiensi kas 

dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

(ROI) perusahaan keramik di sentra kerajinan keramik di Kec. Purwareja 

Klampok, Kab. Banjarnegara.  

4.2.2 Pengaruh Efisiensi Piutang terhadap Profitabilitas 

Piutang merupakan modal kerja yang tidak selalu ada dalam setiap usaha. 

Piutang hanya terdapat dalam perusahaan yang juga memiliki opsi untuk menjual 

produknya dengan tidak tunai atau sederhananya pembeli menerima produk 

terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. 

Perusahaan keramik di sentra keramik di Banjarnegara dalam objek penelitian 

juga melakukan hal yang sama, mereka memiliki opsi untuk menjual produknya 

tidak secara tunai atau dengan piutang. Piutang diharapkan dapat digunakan 

sebagai alat untuk meningkatkan pembelian oleh pelanggan, karena pelanggan 

dapat menunda pembayaran dalam waktu tertentu sehingga lebih dimudahkan 

dalam hal pembayaran produk. Meskipun pemberian piutang ini baru mereka 

lakukan terhadap pelanggan tetap mereka. Cara ini lebih dipandang sebagai alat 

untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kuantitas pesanan yang 

dilakukan oleh pelangggan. 

Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata tingkat perputaran piutang perusahaan 

sebanyak 0,96 kali atau 1 (satu) kali. Artinya perusahaan mengalami rata-rata 1 
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(satu) kali perputaran piutang dalam satu tahun. Rata-rata periode piutang yang 

dialami oleh perusahaan sebanyak 388,59 hari (389 hari), lebih dari satu tahun. 

Sehingga paling lama dibutuhkan 389 hari agar piutang dapat kembali menjadi 

dana. Satu kali piutang ini dapat kembali menjadi kas seluruhnya paling banyak 

sampai 389 hari, dan bukan berarti pembayaran juga dilakukan satu kali dalam 

satu tahun namun piutang-lah yang terjadi satu kali dalam satu tahun. Banyaknya 

hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat seluruh piutang terkumpul 

menjadi dana, berarti menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi piutang yang 

dialami oleh perusahaan adalah kurang efisien.  

Namun hal ini bisa terjadi karena memang piutang bukanlah menjadi 

pilihan utama bagi para pengusaha di sentra kerajinan keramik Purwareja 

Klampok, Banjarnegara, dapat dikatakan penjualan tunai masih mendominasi 

total penjualan yaitu 84 % dari total penjualan sedangkan penjualan tidak tunai 

hanya 16 %. Persentase yang kecil terhadap total penjualan ini-lah yang 

menunjukkan bahwa penjualan dengan piutang masih kalah saing dari pada 

dengan penjualan tunai. 

Hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi efisiensi piutang sebesar 0,159 yang lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05. Hasil signifikansi penelitian lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga Ha ditolak yang artinya secara parsial 

efisiensi piutang dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas (ROI) perusahaan keramik di sentra kerajinan keramik 

Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara.  
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4.2.3 Pengaruh Efisiensi Persediaan terhadap Profitabilitas 

Persediaan merupakan kebutuhan modal kerja perusahaan, tidak 

terkecuali perusahaan keramik di sentra kerajianan keramik Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Pengelolaan persediaan yang 

efisien diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Persediaan yang 

dimiliki oleh pengusaha keramik dalam objek penelitian adalah persediaan bahan 

baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan barang jadi yang siap dijual 

kepada konsumen. Tersedianya persediaan yang cukup dapat mendukung 

terpenuhinya target penjualan. Persediaan menjadi penting bagi perusahaan agar 

terjamin penjualan produk kepada konsumen. Dengan demikian perusahaan 

membutuhkan pengelolaan persediaan agar terjamin pemenuhan penjualan 

kepada konsumen. 

Tabel 4.3 memperlihatkan kondisi rata-rata tingkat perputaran persediaan 

perusahaan keramik sebanyak 1,55 kali (1,6 kali). Berarti dalam satu tahun 

persediaan produk berputar sebanyak 1,6 kali. Periode keterkaitan dana dalam 

persediaan perusahaan rata-rata sebanyak 318,22 hari (318 hari). Hal ini 

menunjukkan produk paling lama bertahan dalam persediaan sebanyak 318 hari. 

Dengan kata lain, produk jadi yang dimiliki perusahaan paling lama tersimpan 

sebagai persediaan dalam waktu 318 hari, namun tentu saja tidak semua produk 

yang tertahan sampai 318 hari, waktu ini menunjukkan produk paling lama yang 

tersimpan dalam persedian perusahaan. 

Hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi efisiensi persediaan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari taraf 
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signifikansi 0,05. Hasil signifikansi penelitian lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 yang berarti Ha diterima, sehingga Ho ditolak yang artinya secara parsial 

efisiensi persediaan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROI) perusahaan keramik di sentra kerajinan keramik Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara. 

Efisiensi persediaan memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu 

–0,003 (-0,3 %). Hal ini berarti ketika variabel efisiensi persedian semakin turun 

nilainya, sedangkan variabel efisiensi kas dan efisiensi piutang dianggap konstan 

maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Jika persediaan semakin tidak 

efisien maka profitabilitas akan semakin naik, sebaliknya persediaan yang 

semakin efisien maka profitabilitas akan semakin turun. Hal ini terjadi karena 

untuk menjamin penjualan diperlukan persediaan yang selalu terjaga atau bila 

diperlukan apabila setelah melihat kondisi pasar yang antusias terhadap produk 

terjadi maka persediaan dapat ditambah lebih dari biasanya, meski terlihat 

menjadi lebih banyak dan tidak efisien namun dapat meningkatkan profitabilitas. 

4.2.4 Pengaruh Efisiensi Kas, Piutang dan Persediaan terhadap 

Profitabilitas secara Simultan 

Setelah sebelumnya telah dibahas mengenai pengaruh tiap variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat, maka kemudian perlu dilihat pengaruh 

varibel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dari uji 

ANOVA atau uji F dengan menggunakan SPSS pada table 4.8 dapat diketahui 

bahwa variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Hal ini dibuktikan dengan nilai F sebesar 4,974 dengan 
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nilai signifikan 0,007. Karena nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi 

yang digunakan yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel terikat yang 

meliputi efisiensi kas, piutang dan  persediaan secara simultan berpengaruh 

terhadap profitabillitas sebagai variabel terikat. Namun uji ini tidak berarti 

karena hasil uji parsial (uji t) hanya menunjukkan satu variabel bebas saja yang 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gill, 

Gige dan Mathur (2010) dalam Shah (2012) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas dapat ditingkatkan jika perusahaan mengelola modal kerjanya 

dengan cara yang lebih efisien. Nampaknya kondisi ini juga sesuai dengan toeri 

Husnan (1998:550) yang menyatakan bahwa semakin besar kemampuan modal 

kerja menghasilkan keuntungan operasi, maka semakin efisien pengelolaan 

modal kerja tersebut. Dengan kata lain, semakin perusahaan dapat mengelola 

modal kerjanya secara lebih efisien, semakin besar pula kemampuan modal kerja 

tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari hasil operasi perusahaan. 

Meskipun secara parsial hanya Efisiensi Persediaan yang memiliki hubungan 

signifikan, itu pun negatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Manajemen Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan 

Keramik di Banjarnegara) dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Efisiensi kas berpengaruh positif sebesar 0,002 dengan tingkat signifikansi 

0,505 jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menjelaskan 

bahwa efisiensi kas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan Keramik di Banjarnegara. Artinya 

dalam kondisi efisiensi piutang dan persediaan yang tetap, perubahan efisiensi 

kas sebesar apapun tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

2. Efisiensi piutang berpengaruh positif sebesar 0,005 dengan tingkat 

signifikansi 0,159 jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini 

menjelaskan bahwa efisiensi piutang tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan Keramik di 

Banjarnegara. Artinya dalam kondisi efisiensi kas dan persediaan yang tetap, 

perubahan efisiensi piutang sebesar apapun tidak akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3. Efisiensi persediaan berpengaruh negatif sebesar -0,003 dengan tingkat 

signifikansi 0,002 jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini 

menjelaskan bahwa efisiensi persediaan berpengaruh negatif secara signifikan 

88 
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terhadap profitabilitas pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan Keramik di 

Banjarnegara. Artinya dalam kondisi efisiensi kas dan piutang yang tetap, 

perubahan efisiensi persedian akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

5.2 Saran 

 Saran penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya pengusaha keramik di Sentra Kerajinan Keramik di Banjarnegara 

lebih memperhatikan efisiensi persediaannya. Menaikan tingkat perputaran 

persediaan dengan cara menaikan penjualan agar persediaan dapat segera 

kembali menjadi dana, dan menyediakan persediaan yang cukup dan tepat 

waktu untuk menjamin terpenuhinya permintaan pasar.  

2. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas. Misalnya variabel utang, biaya, likuiditas 

dan atau variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas. 
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Input Data Regresi 

 

 

No. Periode Kas Periode Piutang Periode Persediaan ROI 

1 71.15 282.05 309.24 0.13 

2 95.05 338.88 416.33 0.06 

3 45.63 304.17 255.50 0.09 

4 146.00 401.59 438.00 0.23 

5 109.45 425.83 544.35 0.05 

6 133.83 401.55 182.50 0.67 

7 108.50 346.77 180.93 0.39 

8 55.58 273.75 82.58 0.69 

9 49.66 410.62 545.64 0.15 

10 69.13 414.75 214.82 0.57 

11 67.10 462.32 581.05 0.08 

12 144.84 410.62 326.98 0.21 

13 91.25 368.72 787.03 0.20 

14 141.99 365.00 389.66 0.39 

15 428.17 365.00 115.82 0.39 

16 228.13 304.17 306.93 0.38 

17 158.70 425.83 487.99 0.18 

18 159.10 391.08 207.07 0.60 

19 121.67 443.20 232.69 0.49 

20 117.55 413.34 329.51 0.23 

21 128.07 450.04 190.86 0.63 

22 124.43 438.00 312.53 0.35 

23 121.67 492.75 467.66 0.29 

24 133.65 417.16 342.19 0.38 

25 228.13 486.65 230.98 0.52 

26 231.75 365.00 109.50 0.73 

27 229.45 425.83 139.79 0.58 

28 90.68 312.85 169.46 0.32 

29 198.37 319.38 593.13 0.12 

30 198.72 397.19 133.23 0.76 

31 135.19 392.37 240.80 0.29 



  

No. Nama 

U
si

a Pendidikan 

Terakhir 

Jenis 

Kelamin 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Berdiri 
Investasi 

Kas Piutang Persediaan 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 Drs. Slamet Riyadi 52 PT L Prisma Keramik 1990 50.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 14.820.000 19.950.000 

2 Tri Mulyantoro, SH 44 PT L Keramik Mustika 1986 80.000.000 50.000.000 75.000.000 29.998.800 35.010.000 247.500.000 300.000.000 

3 Kasbi Purwadi 63 SMA L APICTA 1992 45.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 15.000.000 18.600.000 

4 Budi Purnama 42 SMA L Ipoenk Keramik 1994 15.000.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 4.998.000 36.000.000 36.000.000 

5 Riswanto 73 SMP L Kurnia Keramik 1992 30.000.000 12.000.000 12.000.000 19.999.800 15.000.000 59.685.000 59.685.000 

6 Suchedi 53 PT L Kencana 1996 15.000.000 24.000.000 20.000.000 12.000.000 9.997.500 30.000.000 30.000.000 

7 Sutrisno 45 SMA L Kharisma Keramik 1996 20.000.000 60.000.000 60.000.000 90.000.000 99.988.000 100.050.000 100.050.000 

8 Budi Riyanto 44 PT L Teko Arto 1990 94.000.000 50.600.000 70.000.000 19.999.200 40.000.000 79.200.000 99.990.000 

9 H. Supriyanti, SE 49 PT P Usaha Karya 1964 75.000.000 10.000.000 10.000.000 29.998.800 24.000.000 99.750.000 120.000.000 

10 Sudarno 50 PT L Kismo Aji 1993 10.000.000 12.000.000 12.000.000 6.999.300 5.499.900 39.600.000 34.980.000 

11 H. Ali Sudarno 48 SMA L Kiat 1995 65.000.000 7.000.000 8.000.000 22.998.600 15.000.000 60.000.000 69.900.000 

12 Sudartin 54 SMP L Nur 1995 36.000.000 10.000.000 14.000.000 4.999.800 4.000.000 29.400.000 24.780.000 

13 Budi Warsono 49 SMA L Budi Warsono 1993 30.000.000 6.000.000 6.000.000 24.998.400 24.499.200 46.500.000 57.000.000 

14 Agus Priyanto 51 SMA L Kumpul 1993 20.000.000 17.000.000 21.000.000 9.999.600 9.999.600 49.500.000 54.780.000 

15 Sahilin 57 SMP L Karya Mandiri 1995 17.000.000 36.000.000 37.200.000 1.000.000 1.000.000 9.900.000 9.900.000 

16 Khodirin 54 SD L Khodirin 1995 17.000.000 15.000.000 18.000.000 3.000.000 4.500.000 24.600.000 19.800.000 

17 Suparno 55 SMP L Mekar 1991 20.000.000 12.000.000 12.000.000 2.000.000 1.500.000 34.800.000 39.000.000 

18 Sohari 69 SMA L Anugerah Sakti 1995 20.000.000 25.000.000 26.000.000 8.000.000 6.999.600 36.375.000 30.000.000 

19 Tasiwan 47 SMP L Tasiwan 1993 20.000.000 12.000.000 12.000.000 9.999.600 7.000.000 22.950.000 22.950.000 

20 Sartun 53 SD P Sartun 1991 17.500.000 8.000.000 8.000.000 11.700.000 9.250.000 24.840.000 20.010.000 

21 Sudarno 50 PT L Khismo Adji 1993 25.000.000 24.000.000 24.000.000 13.999.200 9.549.600 33.630.000 37.905.000 

22 Nurgianti 58 SMP P Nurgianti 1993 15.000.000 9.000.000 9.000.000 6.999.600 4.999.800 20.460.000 24.750.000 

23 Nanang K 42 SMA L Ratu Indah 1999 40.000.000 16.000.000 16.000.000 16.999.200 9.999.600 60.000.000 63.000.000 

24 Karwan 45 SMA L Karwan 1994 25.000.000 11.000.000 18.000.000 9.000.000 6.999.600 34.980.000 39.270.000 

25 M. Sidik 62 SMA L Al-Barokah 1991 10.000.000 18.000.000 18.000.000 4.999.800 3.000.000 21.600.000 14.850.000 

26 Ahmad Rajiwan 50 SD L Sari Mulya 1990 15.000.000 40.000.000 40.000.000 3.000.000 3.000.000 19.950.000 17.850.000 

27 Sunedi 51 SMP L Sendang Telu 1994 20.000.000 30.000.000 48.000.000 3.999.900 3.000.000 23.760.000 23.760.000 

28 Imam Suyitno 47 SMA L Pertiwi 1998 80.000.000 12.000.000 12.000.000 4.999.800 7.000.000 22.080.000 22.770.000 

29 Warisno 48 SMA L Warisno 1991 25.000.000 12.000.000 12.000.000 9.000.000 12.000.000 31.740.000 40.020.000 

30 Krustianto 43 SD L Makmur 1992 15.000.000 48.000.000 50.000.000 9.999.600 8.500.100 30.600.000 35.100.000 

31 Sutarno 47 SMA L Serayu Art 1999 55.000.000 20.000.000 20.000.000 11.499.600 10.000.000 34.875.000 36.375.000 

Jumlah 1.021.500.000 626.600.000 706.200.000 412.188.600 371.781.500 1.394.145.000 1.523.025.000 

Rata-rata    32.951.613  20.212.903 22.780.645 13.296.406 11.992.952 44.972.419 49.129.839 
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Penjualan 
Biaya 

Pendapatan 

2011 2012 2011 2012 

22.800.000 20.520.000 7.809.357 13.000.000 19.020.000 

240.000.000 240.000.000 122.975.000 69.998.800 68.501.000 

36.000.000 24.000.000 9.575.000 22.000.000 10.500.000 

48.000.000 30.000.000 9.790.000 37.000.000 17.998.000 

52.440.000 40.020.000 24.589.640 54.534.300 37.114.500 

60.000.000 60.000.000 9.830.000 57.000.000 54.997.500 

170.520.000 201.840.000 96.617.182 100.520.000 121.828.000 

316.800.000 396.000.000 112.381.818 228.799.200 286.000.000 

87.000.000 73.500.000 31.187.959 87.073.800 61.500.000 

79.200.000 63.360.000 16.468.182 74.319.300 58.365.900 

48.000.000 40.800.000 21.354.706 52.998.600 34.830.000 

40.320.000 30.240.000 8.684.762 36.499.800 26.806.000 

30.000.000 24.000.000 12.296.250 41.048.400 31.399.200 

52.800.000 48.840.000 8.844.963 47.949.600 42.405.600 

36.000.000 31.200.000 3.311.538 34.030.000 29.230.000 

28.800.000 26.400.000 4.059.091 24.420.000 24.960.000 

33.600.000 27.600.000 7.903.478 28.640.000 21.300.000 

63.000.000 58.500.000 7.662.051 60.087.500 56.499.600 

43.200.000 36.000.000 6.466.667 46.199.600 36.000.000 

34.500.000 24.840.000 10.674.783 38.748.000 28.087.000 

63.840.000 68.400.000 8.365.263 71.113.200 70.368.600 

31.680.000 26.400.000 6.242.727 32.541.600 25.212.300 

61.200.000 48.000.000 10.142.500 66.199.200 45.399.600 

46.200.000 39.600.000 6.319.394 44.706.000 36.599.600 

32.400.000 28.800.000 3.998.333 30.919.800 27.345.000 

88.200.000 63.000.000 5.481.905 85.215.000 60.645.000 

64.680.000 62.040.000 5.144.217 61.551.900 57.912.000 

55.200.000 48.300.000 8.142.174 53.575.800 48.469.000 

22.080.000 22.080.000 11.878.261 21.558.000 26.076.000 

108.000.000 90.000.000 8.087.000 108.819.600 87.970.100 

57.000.000 54.000.000 14.544.444 58.037.100 53.087.500 

2.153.460.000 2.048.280.000 813.634.500 1.789.104.100 1.606.427.000 

69.466.452 66.073.548 26.246.274 57.713.035 51.820.226 
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No

. 
Nama Perusahaan 

Biaya Produksi 

Biaya Bahan Baku Biaya Bahan Penolong Biaya Tenaga Kerja 

Jumlah 

Biaya 

Produksi 

Tanah Liat Cat Jumlah 

Biaya 

Bahan 

Baku 

Biaya Bahan Bakar 
Biaya 

Bahan 

Penolong 

Jumlah 

TK 
Produksi TK 

Produksi TK / 

Tahun 

Rata-

Rata 

Upah TK 

Jumlah Biaya 

TK Jumlah 

(Ton) 

Harga / 

Ton 

Biaya 

Pembelian  

Jumlah 

(Kg) 
Harga / Kg 

Biaya 

Pembelian 
Jenis 

Biaya 

Per-

Satuan 

Jumlah 

Bahan 

Bakar 

1 Prisma Keramik 12 100.000 1.200.000 6 15.000 90.000 1.290.000 Kayu 20.000 2 409.357 1 875 10.500 450.000 5.400.000 7.099.357 

2 Keramik Mustika 160 110.000 17.600.000 200 65.000 13.000.000 30.600.000 LPG 5.000 140 9.625.000 12 830 120.000 450.000 64.800.000 105.025.000 

3 APICTA 21 100.000 2.100.000 10 10.000 100.000 2.200.000 Kayu 25.000 2 425.000 2 400 9.300 250.000 6.000.000 8.625.000 

4 Ipoenk Keramik 25 100.000 2.500.000 10 10.000 100.000 2.600.000 Kayu 25.000 2 720.000 3 350 14.400 150.000 5.400.000 8.720.000 

5 Kurnia Keramik 18 100.000 1.800.000 8 15.000 120.000 1.920.000 Kayu 20.000 2 719.640 5 450 25.950 350.000 21.000.000 23.639.640 

6 Kencana 15 100.000 1.500.000 9 10.000 90.000 1.590.000 Kayu 20.000 2 240.000 2 700 15.000 300.000 7.200.000 9.030.000 

7 Kharisma Keramik 150 110.000 16.500.000 210 40.000 8.400.000 24.900.000 LPG 5.000 120 3.567.182 8 350 34.500 450.000 43.200.000 71.667.182 

8 Teko Arto 150 110.000 16.500.000 200 68.000 13.600.000 30.100.000 LPG 5.000 160 2.181.818 11 350 45.450 450.000 59.400.000 91.681.818 

9 Usaha Karya 60 110.000 6.600.000 12 20.000 240.000 6.840.000 Kayu 25.000 2 897.959 5 850 48.000 350.000 21.000.000 28.737.959 

10 Kismo Aji 24 100.000 2.400.000 10 10.000 100.000 2.500.000 Kayu 20.000 4 568.182 3 450 15.900 350.000 12.600.000 15.668.182 

11 Kiat 30 100.000 3.000.000 6 15.000 90.000 3.090.000 Kayu 20.000 2 764.706 3 850 34.950 450.000 16.200.000 20.054.706 

12 Nur 19 100.000 1.900.000 2 10.000 20.000 1.920.000 Kayu 20.000 3 654.762 1 830 8.850 450.000 5.400.000 7.974.762 

13 Budi Warsono 21 100.000 2.100.000 10 15.000 150.000 2.250.000 Kayu 25.000 2 1.296.250 2 780 22.800 300.000 7.200.000 10.746.250 

14 Kumpul 21 100.000 2.100.000 10 15.000 150.000 2.250.000 Kayu 25.000 2 644.963 5 450 24.900 75.000 4.500.000 7.394.963 

15 Karya Mandiri 10 100.000 1.000.000 5 10.000 50.000 1.050.000 Kayu 20.000 6 461.538 1 400 4.950 100.000 1.200.000 2.711.538 

16 Khodirin 12 100.000 1.200.000 5 10.000 50.000 1.250.000 Kayu 20.000 2 409.091 2 450 9.900 75.000 1.800.000 3.459.091 

17 Mekar 12 100.000 1.200.000 6 10.000 60.000 1.260.000 Kayu 20.000 2 643.478 3 550 19.500 150.000 5.400.000 7.303.478 

18 Anugerah Sakti 15 100.000 1.500.000 8 10.000 80.000 1.580.000 Kayu 20.000 5 682.051 1 700 12.000 400.000 4.800.000 7.062.051 

19 Tasiwan 13 100.000 1.300.000 4 15.000 60.000 1.360.000 Kayu 20.000 2 306.667 1 550 7.650 350.000 4.200.000 5.866.667 

20 Sartun 12 100.000 1.200.000 4 10.000 40.000 1.240.000 Kayu 20.000 2 434.783 2 450 8.700 350.000 8.400.000 10.074.783 

21 Khismo Adji 12 100.000 1.200.000 4 15.000 60.000 1.260.000 Kayu 20.000 4 505.263 2 780 19.950 250.000 6.000.000 7.765.263 

22 Nurgianti 14 100.000 1.400.000 12 10.000 120.000 1.520.000 Kayu 25.000 2 522.727 1 780 11.250 300.000 3.600.000 5.642.727 

23 Ratu Indah 13 110.000 1.430.000 15 15.000 225.000 1.655.000 LPG 5.000 20 1.537.500 5 550 31.500 100.000 6.000.000 9.192.500 

24 Karwan 10 110.000 1.100.000 7 15.000 105.000 1.205.000 Kayu 25.000 2 564.394 3 450 17.850 100.000 3.600.000 5.369.394 

25 Al-Barokah 12 100.000 1.200.000 9 10.000 90.000 1.290.000 Kayu 20.000 2 308.333 1 450 4.950 150.000 1.800.000 3.398.333 

26 Sari Mulya 14 100.000 1.400.000 12 10.000 120.000 1.520.000 Kayu 25.000 4 361.905 1 350 5.100 250.000 3.000.000 4.881.905 

27 Sendang Telu 10 100.000 1.000.000 8 10.000 80.000 1.080.000 Kayu 20.000 5 464.217 1 780 10.800 250.000 3.000.000 4.544.217 

28 Pertiwi 10 100.000 1.000.000 9 10.000 90.000 1.090.000 Kayu 20.000 4 452.174 2 400 9.900 250.000 6.000.000 7.542.174 

29 Warisno 12 100.000 1.200.000 10 10.000 100.000 1.300.000 Kayu 25.000 2 978.261 3 550 17.400 250.000 9.000.000 11.278.261 

30 Makmur 15 110.000 1.650.000 15 15.000 225.000 1.875.000 LPG 5.000 21 462.000 1 780 11.700 400.000 4.800.000 7.137.000 

31 Serayu Art 16 110.000 1.760.000 16 15.000 240.000 2.000.000 LPG 5.000 20 794.444 2 800 14.550 450.000 10.800.000 13.594.444 
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biaya penjualan 

Jumlah Biaya biaya promosi biaya distribusi Jumlah biaya 

penjualan 
media biaya promosi biaya distribusi 

pameran 350.000 360.000 710.000 7.809.357 

pameran dan baliho 2.950.000 15.000.000 17.950.000 122.975.000 

pameran 350.000 600.000 950.000 9.575.000 

pameran 350.000 720.000 1.070.000 9.790.000 

pameran 350.000 600.000 950.000 24.589.640 

pameran 350.000 450.000 800.000 9.830.000 

pameran dan baliho 7.950.000 17.000.000 24.950.000 96.617.182 

pameran dan baliho 6.700.000 14.000.000 20.700.000 112.381.818 

pameran dan baliho 1.550.000 900.000 2.450.000 31.187.959 

pameran 350.000 450.000 800.000 16.468.182 

pameran dan baliho 700.000 600.000 1.300.000 21.354.706 

pameran 350.000 360.000 710.000 8.684.762 

pameran dan baliho 950.000 600.000 1.550.000 12.296.250 

pameran dan baliho 850.000 600.000 1.450.000 8.844.963 

pameran 350.000 250.000 600.000 3.311.538 

pameran 350.000 250.000 600.000 4.059.091 

pameran 350.000 250.000 600.000 7.903.478 

pameran 350.000 250.000 600.000 7.662.051 

pameran 350.000 250.000 600.000 6.466.667 

pameran 350.000 250.000 600.000 10.674.783 

pameran 350.000 250.000 600.000 8.365.263 

pameran 350.000 250.000 600.000 6.242.727 

pameran 350.000 600.000 950.000 10.142.500 

pameran 350.000 600.000 950.000 6.319.394 

pameran 350.000 250.000 600.000 3.998.333 

pameran 350.000 250.000 600.000 5.481.905 

pameran 350.000 250.000 600.000 5.144.217 

pameran 350.000 250.000 600.000 8.142.174 

pameran 350.000 250.000 600.000 11.878.261 

pameran 350.000 600.000 950.000 8.087.000 

pameran 350.000 600.000 950.000 14.544.444 



  

 

Tabulasi Persediaan  

       

No. Nama Perusahaan 

Persediaan pertahun 
(jumlah) 

Rata-rata 

Harga per-
unit 

Persediaan pertahun (Rp) 

2011 2012 2011 2012 

1 Prisma Keramik 7.800 10.500 1.900 14.820.000 19.950.000 

2 Keramik Mustika 99.000 120.000 2.500 247.500.000 300.000.000 

3 APICTA 7.500 9.300 2.000 15.000.000 18.600.000 

4 Ipoenk Keramik 14.400 14.400 2.500 36.000.000 36.000.000 

5 Kurnia Keramik 25.950 25.950 2.300 59.685.000 59.685.000 

6 Kencana 15.000 15.000 2.000 30.000.000 30.000.000 

7 Kharisma Keramik 34.500 34.500 2.900 100.050.000 100.050.000 

8 Teko Arto 36.000 45.450 2.200 79.200.000 99.990.000 

9 Usaha Karya 39.900 48.000 2.500 99.750.000 120.000.000 

10 Kismo Aji 18.000 15.900 2.200 39.600.000 34.980.000 

11 Kiat 30.000 34.950 2.000 60.000.000 69.900.000 

12 Nur 10.500 8.850 2.800 29.400.000 24.780.000 

13 Budi Warsono 18.600 22.800 2.500 46.500.000 57.000.000 

14 Kumpul 22.500 24.900 2.200 49.500.000 54.780.000 

15 Karya Mandiri 4.950 4.950 2.000 9.900.000 9.900.000 

16 Khodirin 12.300 9.900 2.000 24.600.000 19.800.000 

17 Mekar 17.400 19.500 2.000 34.800.000 39.000.000 

18 Anugerah Sakti 14.550 12.000 2.500 36.375.000 30.000.000 

19 Tasiwan 7.650 7.650 3.000 22.950.000 22.950.000 

20 Sartun 10.800 8.700 2.300 24.840.000 20.010.000 

21 Khismo Adji 17.700 19.950 1.900 33.630.000 37.905.000 

22 Nurgianti 9.300 11.250 2.200 20.460.000 24.750.000 

23 Ratu Indah 30.000 31.500 2.000 60.000.000 63.000.000 

24 Karwan 15.900 17.850 2.200 34.980.000 39.270.000 

25 Al-Barokah 7.200 4.950 3.000 21.600.000 14.850.000 

26 Sari Mulya 5.700 5.100 3.500 19.950.000 17.850.000 

27 Sendang Telu 10.800 10.800 2.200 23.760.000 23.760.000 

28 Pertiwi 9.600 9.900 2.300 22.080.000 22.770.000 

29 Warisno 13.800 17.400 2.300 31.740.000 40.020.000 

30 Makmur 10.200 11.700 3.000 30.600.000 35.100.000 

31 Serayu Art 13.950 14.550 2.500 34.875.000 36.375.000 

Jumlah 591.450 648.150   1.394.145.000 1.523.025.000 

Rata-rata 19.079 20.908 2.368 44.972.419 49.129.839 
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Tabulasi Piutang 

         

No. Nama Perusahaan 

Orang Yang 

Berhutang Periode 

Pembayaran 

Pembayaran Per-Periode Piutang 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 Prisma Keramik 3 4 2 500.000 687.500 3.000.000 5.500.000 

2 Keramik Mustika 6 6 3 1.666.600 194.500 29.998.800 3.501.000 

3 Apicta 2 3 1 500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 

4 Ipoenk Keramik 6 6 2 500.000 416.500 6.000.000 4.998.000 

5 Kurnia Keramik 6 8 3 1.111.100 625.000 19.999.800 15.000.000 

6 Kencana 4 5 3 1.000.000 666.500 12.000.000 9.997.500 

7 Kharisma Keramik 12 14 4 1.875.000 1.785.500 90.000.000 99.988.000 

8 Teko Arto 6 8 4 833.300 1.250.000 19.999.200 40.000.000 

9 Usaha Karya 6 5 6 833.300 800.000 29.998.800 24.000.000 

10 Kismo Aji 3 3 3 777.700 611.100 6.999.300 5.499.900 

11 Kiat 6 8 3 1.277.700 625.000 22.998.600 15.000.000 

12 Nur 3 2 2 833.300 1.000.000 4.999.800 4.000.000 

13 Budi Warsono 6 6 4 1.041.600 1.020.800 24.998.400 24.499.200 

14 Kumpul 6 6 2 833.300 833.300 9.999.600 9.999.600 

15 Karya Mandiri 2 2 1 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 

16 Khodirin 3 4 2 500.000 562.500 3.000.000 4.500.000 

17 Mekar 2 2 1 1.000.000 750.000 2.000.000 1.500.000 

18 Anugerah Sakti 4 3 2 1.000.000 1.166.600 8.000.000 6.999.600 

19 Tasiwan 6 5 2 833.300 700.000 9.999.600 7.000.000 

20 Sartun 6 4 2 975.000 1.156.250 11.700.000 9.250.000 

21 Khismo Adji 6 6 2 1.166.600 795.800 13.999.200 9.549.600 

22 Nurgianti 3 3 2 1.166.600 833.300 6.999.600 4.999.800 

23 Ratu Indah 6 6 2 1.416.600 833.300 16.999.200 9.999.600 

24 Karwan 6 6 2 750.000 583.300 9.000.000 6.999.600 

25 Al-Barokah 3 3 1 1.666.600 1.000.000 4.999.800 3.000.000 

26 Sari Mulya 3 3 2 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 

27 Sendang Telu 3 3 1 1.333.300 1.000.000 3.999.900 3.000.000 

28 Pertiwi 3 4 2 833.300 875.000 4.999.800 7.000.000 

29 Warisno 6 8 2 750.000 750.000 9.000.000 12.000.000 

30 Makmur 6 7 2 833.300 607.150 9.999.600 8.500.100 

31 Serayu Art 6 8 2 958.300 625.000 11.499.600 10.000.000 

Jumlah 149 161 72 29.765.800 24.253.900 412.188.600 371.781.500 

Rata-Rata 4.81 5.19 2.32 960.187 782.384 13.296.406 11.992.952 
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Hasil Analisis Regresi Berganda 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ROI 
  /METHOD=ENTER PeriodeKas PeriodePiutang PeriodePersediaan 
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID). 

 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Profitabilitas 1.5560 1.31016 31 

Efisiensi Kas 1.4073E2 75.78495 31 

Efisiensi Piutang 3.8859E2 57.26627 31 

Efisiensi Persediaan 3.4631E2 237.44261 31 

 
 

Correlations 

  

Profitabilitas 

Efisiensi 

Kas 

Efisiensi 

Piutang 

Efisiensi 

Persediaan 

Pearson Correlation Profitabilitas 1.000 .259 .158 -.537 

Efisiensi Kas .259 1.000 .081 -.243 

Efisiensi Piutang .158 .081 1.000 .145 

Efisiensi Persediaan -.537 -.243 .145 1.000 

Sig. (1-tailed) Profitabilitas . .080 .198 .001 

Efisiensi Kas .080 . .332 .094 

Efisiensi Piutang .198 .332 . .218 

Efisiensi Persediaan .001 .094 .218 . 

N Profitabilitas 31 31 31 31 

Efisiensi Kas 31 31 31 31 

Efisiensi Piutang 31 31 31 31 
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Correlations 

  

Profitabilitas 

Efisiensi 

Kas 

Efisiensi 

Piutang 

Efisiensi 

Persediaan 

Pearson Correlation Profitabilitas 1.000 .259 .158 -.537 

Efisiensi Kas .259 1.000 .081 -.243 

Efisiensi Piutang .158 .081 1.000 .145 

Efisiensi Persediaan -.537 -.243 .145 1.000 

Sig. (1-tailed) Profitabilitas . .080 .198 .001 

Efisiensi Kas .080 . .332 .094 

Efisiensi Piutang .198 .332 . .218 

Efisiensi Persediaan .001 .094 .218 . 

N Profitabilitas 31 31 31 31 

Efisiensi Kas 31 31 31 31 

Efisiensi Piutang 31 31 31 31 

Efisiensi Persediaan 31 31 31 31 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Efisiensi 

Persediaan, 

Efisiensi 

Piutang, 

Efisiensi Kas
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Profitabilitas 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .597
a
 .356 .284 1.10833 .356 4.974 3 27 .007 2.166 

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Persediaan, Efisiensi Piutang, Efisiensi Kas     
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .597
a
 .356 .284 1.10833 .356 4.974 3 27 .007 2.166 

b. Dependent Variable: Profitabilitas        

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.329 3 6.110 4.974 .007
a
 

Residual 33.167 27 1.228   

Total 51.496 30    

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Persediaan, Efisiensi Piutang, Efisiensi Kas 

b. Dependent Variable: Profitabilitas    

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .304 1.423  .213 .833      

Efisiensi Kas 
.002 .003 .108 .676 .505 .259 .129 .104 .927 

1.07

8 

Efisiensi Piutang 
.005 .004 .228 1.450 .159 .158 .269 .224 .965 

1.03

7 

Efisiensi Persediaan 
-.003 .001 -.544 -3.365 .002 -.537 -.544 -.520 .914 

1.09

4 

a. Dependent Variable: 

Profitabilitas 
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Efisiensi Kas Efisiensi Piutang 

Efisiensi 

Persediaan 

1 1 3.550 1.000 .00 .01 .00 .02 

2 .336 3.251 .00 .23 .00 .52 

3 .104 5.835 .04 .76 .04 .46 

4 .010 18.559 .96 .00 .95 .00 

a. Dependent Variable: Profitabilitas     

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1.0229 2.6597 1.5560 .78165 31 

Std. Predicted Value -3.299 1.412 .000 1.000 31 

Standard Error of Predicted 

Value 
.215 .806 .372 .145 31 

Adjusted Predicted Value -2.1116 3.8989 1.5598 .98621 31 

Residual -1.14183 2.99684 .00000 1.05146 31 

Std. Residual -1.030 2.704 .000 .949 31 

Stud. Residual -1.449 2.849 .000 1.030 31 

Deleted Residual -2.34092 3.32594 -.00376 1.26700 31 

Stud. Deleted Residual -1.481 3.342 .031 1.118 31 

Mahal. Distance .162 14.913 2.903 3.373 31 

Cook's Distance .000 .590 .059 .145 31 

Centered Leverage Value .005 .497 .097 .112 31 

a. Dependent Variable: Profitabilitas    
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Charts 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 

 

Kepada: 

Yth. Bapak/ Ibu Responden 

Di Kabupaten Banjarnegara 

 

Dengan hormat, 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada 

kita. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Universitas Negeri Semarang kami 

selaku mahasiswa diharuskan untuk menyusun karya ilmiah, dan pada jenjang 

studi kami diharuskan untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk Skripsi. 

Skripsi yang kami susun berjudul “Pengaruh Manajemen Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Pengusaha Keramik di Sentra 

Kerajinan Keramik di Banjarnegara)”. 

 Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon kesediaan dan 

bantuan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket penelitian yang terlampir. Atas 

kesediaannya, kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas 

kebaikan Bapak/ Ibu. 

 

         Peneliti 

           

             Alfian Lisdias Ismanto 
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KUISIONER PENELITIAN 

“Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas  

(Studi Kasus pada Pengusaha Keramik di Sentra Kerajinan Keramik di 

Banjarnegara)” 

 

I. Identitas Responden 

Nama   : 

Usia   : 

Pendidikan terakhir : (a) SD   (c) SMA 

      (b) SMP   (d) Perguruan Tinggi 

Jenis Kelamin  : (a) Laki-laki   (b) Perempuan 

Nama Perusahaan  : 

Tahun Berdiri  : 

Alamat   : 

 

II. Petunjuk 

Silahkan mengisi jawaban pada tempat yang telah disediakan sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. 

Semua jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh pada Bapak/ Ibu.  

 

III. Daftar Pertanyaan       

A.  Manajemen Modal Kerja 

i. Indikator Efisiensi Kas (X1) 

 
1. Jumlah Kas (Tahun 2011: Rp...........................    Tahun 2012: Rp.......................) 

  
ii. Indikator Efisiensi Piutang (X2) 

 
1. Jumlah Piutang (Tahun 2011: Rp...........................    Tahun 2012: Rp.......................) 

 
2. Periode pembayaran piutang oleh konsumen ... 

 
3. Berapa jumlah pembayaran per periode ... 

No. Responden: ....... 
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4. Berapa jumlah orang yang memilki piutang ... 

   
iii. Indikator Efisiensi Persediaan (X3) 

 
1. Jumlah Persediaan barang jadi (Tahun 2011: ..................    Tahun 2012: ..............) 

 
2. Harga rata-rata produk ... 

 
3. Berapa jumlah persediaan yang terjual dalam satu bulan ... 

 
4. Berapa banyak produk ditambah dalam satu bulan ... 

    
B. Profitabilitas 

i. Indikator Profitabilitas (Y) 

 
1. Jumlah Pendapatan (Tahun 2011: Rp...................    Tahun 2012: Rp.......................) 

 
2. Jumlah Biaya yang digunakan (Tahun 2011: Rp...........    Tahun 2012: Rp.................) 

 
3. Biaya untuk menyediakan persediaan dalam satu tahun (jumlah dan harga satuan) 

  
a. Pembelian tanah liat dalam satu tahun  … 

  
b. Pembelian cat dalam satu tahun … 

  
c. Pembelian dan jenis bahan bakar dalam satu tahun … 

  
d. Pembelian bahan penolong dalam satu tahun ... 

 
4. Berapa rata-rata upah per-orang dalam satu bulan ... 

 
5. Berapa banyak jumlah tenaga kerja ... 

 
6. Berapa banyak biaya yang digunakan untuk promosi dalam satu tahun... 

 
7. Berapa biaya untuk mendistribusikan produk dalam satu bulan ... 
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Foto 1. Papan Iklan Selamat Datang Sentra Keramik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Tugu Selamat Datang Sentra Keramik 
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Foto 3. Salah Satu Toko di Sentra Keramik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Penyimpanan Tanah Liat Basah 
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Foto 5. Tanah Liat Siap Pakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Proses Pencetakan Keramik 
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Foto 7. Perapian Sebelum Proses Pembakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Keramik Siap Bakar 
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Foto 9. Tungku Pembakaran (Bahan 

Bakar Gas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Proses Amplas 
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   Foto 11. Barang Sebelum Finishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Proses Finishing 
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Foto 13. Produk Setengah Jadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 14. Produk Jadi 

 

 


