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EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL PADA LEMBAGA  

PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT SAPAT  

DI TEGALLALANG, GIANYAR 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, 

juga memiliki desa-desa yang mempunyai sifat otonomi asli dengan sebutan 

Desa adat. Ciri khas desa adat adalah adanya unsur Tri Hita Karana yaitu 

Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan yang merupakan sebuah kesatuan 

utuh dan tidak terpisahkan. Ketiga unsur ini dikaitkan oleh peraturan Desa 

Adat itu sendiri yang disebut dengan awig-awig dan sifatnya mengikat serta 

ditaati oleh seluruh warga desa adat. 

Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, Desa Adat di Bali 

juga mempunyai fungsi menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan 

desa adat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

keadaan desa adat milik hak otonomi dalam bidang social ekonomi karena 

dimilikinya kekuasaan untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok 

masyarakat dalam mengelola kekayaan desa adat untuk kepentingan warga 

adat. Kedudukan dan peranan penting tersebut dapat kita lihat dalam pasal 33 

ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun 

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
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1988 yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mendirikan sebuah lembaga 

yang berada di tingkat desa yang dimiliki oleh desa adat yang bergerak dalam 

bidang simpan pinjam disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 

Maksud dan tujuan berdirinya Lembaga Perkreditan Desa disini 

adalah untuk menjaga pembangunan di desa adat, memeratakan 

perekonomian di desa adat, membuka lapangan kerja dan yang tidak kalah 

pentingnya yaitu untuk memberantas ijon, gadai, dan rentenir. 

Agar hal tersebut dapat tercapai, maka Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) sebagai suatu organisasi ekonomi dan kegiatan usahanya memerlukan 

modal yang cukup, yang digunakan untuk membelanjai operasinya sehari-

hari. Dalam hal ini dapat dikemukakan pengertian modal yang klasik dimana 

artian modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut, dalam perkembangannya kemudian ternyata 

pengertian modal ditekankan pada nilai daya beli atau kekuasaan memakai 

atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. 

Pengertian modal dalam artian penggunaan adalah elemen-elemen 

dalam suatu neraca yang berupa kas, piutang, persediaan, mesin-mesin dan 

gedung, modal ini disebut modal aktif. Sedangkan pengertian modal dalam 

artian sumbernya adalah pasiva suatu neraca yang berupa hutang lancar, 

hutang jangka panjang dan modal sendiri, modal ini disebut modal pasif. 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kegiatan usahanya 

membutuhkan dana dalam artian modal kerja. Adanya modal kerja yang 

cukup sangat penting bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk beroperasi 
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seekonomis mungkin dan agar tidak mengalami kesulitan keuangan, sehingga 

konsentrasi dapat dititik beratkan pada pencapaian hasil yang lebih tinggi 

lagi. Karena peranan modal kerja yang begitu penting, maka seharusnyalah 

mendapatkan perhatian yang utama dari seorang manajer. 

Suatu perusahaan bila mana bekerja dengan modal kerja yang 

melebihi kebutuhan untuk beroperasi maka mengakibatkan adanya kelebihan 

dana untuk menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dimana 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan sebaliknya 

apabila penyediaan modal kerjanya mengalami kekurangan akan 

mengakibatkan kekurangan maupun suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan, hal ini merupakan penyebab utama kegagalan suatu 

perusahaan.  

Demikian halnya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat 

Sapat di Tegallalang, Gianyar sebagai tempat penelitian hendaknya mengatur 

pembelanjaan sehingga tidak terdapat kelebihan ataupun kekurangan modal 

kerja yang dapat mengganggu kontinuitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 

Adapun susunan perubahan modal kerja pada Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, Gianyar ditunjukkan pada tabel 

1 berikut. 
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Tabel 1 

Perkembangan Modal Sendiri, Aktiva Lancar dan Total Aktiva  
pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat 

di Tegallalang, Gianyar 
Tahun 2002 - 2006 

 

Tahun 
Modal 
Sendiri 

Perkemban
gan Modal 

Sendiri 
(%) 

Aktiva 
Lancar 

Perkembanga
n Aktiva 

Lancar (%) 

Total 
Aktiva 

Perkembanga
n Total 
Aktiva 

(%) 
2002 234.387.745 - 1.541.150.044 - 1.607.597.957 - 

2003 307.469.772 31,18 1.910.080.669 23,94 1.979.878.582 23,16 

2004 391.370.085 27,29 2.519.762.116 31,92 2.579.560.029 30,29 

2005 502.955.852 28,51 2.920.025.038 15,88 3.000.722.951 16,33 

2006 602.991.827 19,89 3.774.466.501 29,26 3.880.966.414 29,33 

Sumber : Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, 
Gianyar. 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan modal 

sendiri dari tahun 2002 sampai tahun 2006 selalu mengalami peningkatan 

setiap tahun. Yaitu pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 31,18% 

(Rp.73.082.027,-), tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 27,29% 

(Rp.83.900.313,-), tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 28,51% 

(Rp.111.585.767,-), dan tahun 2006 kembali mengalami peningkatan sebesar 

19,89% (Rp.100.035.975,-). 

Demikian halnya aktiva lancar dari tahun 2002 sampai tahun 2006 

juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Yaitu pada tahun 2003 

mengalami peningkatan sebesar 23,94% (Rp.368.930.625,-), tahun 2004 

mengalami peningkatan sebesar 31,92% (Rp.609.681.447,-), tahun 2005 

mengalami peningkatan sebesar 15,88% (Rp.400.262.922,-), dan tahun 2006 

kembali mengalami peningkatan sebesar 29,26% (Rp.854.441.463,-). 
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Begitu juga dengan total aktiva dari tahun 2002 sampai tahun 2006 

juga selalu meningkat setiap tahun. Yaitu pada tahun 2003 mengalami 

peningkatan sebesar 23,16% (Rp.372.280.625,-), tahun 2004 mengalami 

peningkatan sebesar 30,29% (Rp.599.681.447,-), tahun 2005 mengalami 

peningkatan sebesar 16,33% (Rp.421.162.922,-), dan tahun 2006 kembali 

mengalami peningkatan sebesar 29,33% (Rp.880.243.463,-). 

Data mengenai perkembangan hutang lancar dan laba sebelum pajak 

pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, 

Gianyar dari tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 

Perkembangan Jumlah Hutang Lancar dan Laba Sebelum Pajak 
pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat 

di Tegallalang, Gianyar 
Tahun 2002 - 2006 

 

Tahun 
Total Hutang 

(Rp) 

Perkembangan 
Hutang Lancar 

(%) 

Laba Sebelum 
Pajak 
(Rp) 

Perkembangan 
Laba Sebelum 

Pajak  
(%) 

2002 1.373.210.212 - 101.402.795 - 

2003 1.672.408.810 21,79 113.643.145 12,07 

2004 2.188.189.944 30,84 129.357.571 13,83 

2005 2.497.767.099 14,15 163.328.766 26,26 

2006 3.277.974.587 31,24 171.973.095 5,29 

Sumber : Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, 
Gianyar. 

 

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa perkembangan total hutang 

dari tahun 2002 sampai tahun 2006 selalu mengalami peningkatan setiap 

tahun. Yaitu pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 21,79% 

(Rp.299.198.598,-), tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 30,84% 
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(Rp.515.781.134,-), tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 14,15% 

(Rp.309.577.155,-), dan tahun 2006 kembali mengalami peningkatan sebesar 

31,24% (Rp.780.207.488,-). 

Begitu juga dengan perkembangan laba sebelum pajak dari tahun 

2002 sampai dengan tahun 2006 juga selalu mengalami peningkatan setiap 

tahun. Yaitu pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 12,07% 

(Rp.12.240.350,-), tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 13,83% 

(Rp.15.714.426,-), tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 26,26% 

(Rp.33.971.195,-), dan tahun 2006 kembali mengalami peningkatan sebesar 

5,29% (Rp.8.644.329,-). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah adalah : “Apakah Penggunaan Modal pada Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, Gianyar dari tahun 

2002-2006 sudah efisien atau belum?” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penggunaan modal pada LPD Desa Adat Sapat di Tegallalang 

Gianyar sudah efisien atau belum. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Penelitian ini diharapkan dapat mempraktekkan teori yang 

selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan dan 

permasalahan yang ada di lapangan.  

2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Warmadewa Denpasar. 

b. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemimpin LPD didalam mengambil keputusan untuk 

menentukan kebijakan lebih lanjut untuk pengelola keuangan dimasa 

yang akan datang. 

c. Bagi Fakultas/Universitas 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan bacaan atau 

sebagai inventarisasi di perpustakaan di Universitas Warmadewa 

khususnya bagi Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teoritis 

a Pengertian Efisiensi 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu 

mengenai efisiensi penggunaan modal kerja, maka perlu terlebih 

dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan efisiensi. 

Efisiensi adalah perbandingan antara usaha atau kerja yang 

berhasil, dan seluruh tenaga kerja atau pengorbanan yang dikerahkan 

untuk mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, ratio antara input 

dan output (Rivai Wirasasmita, dkk, 2001). 

Efisiensi adalah setiap ukuran konvensional pencapaian 

hasil yang dibandingkan dengan standar dan tujuan yang ditetapkan 

(Mansyur Muslich, 2001 : 89). 

Dari pengertian tersebut diatas dapat diartikan bahwa 

efisiensi adalah perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai 

dengan perbandingan yang dikeluarkan atau digunakan untuk 

mencapai hasil. 

b. Modal 

1) Pengertian Modal 

Modal adalah elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca 

perusahaan yang dapat berupa kas, bahan baku, gedung, mesin 

sedangkan sumber dari modal adalah dapat dilihat pada pasiva 
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suatu neraca yang berupa hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2001 : 18). 

Modal merupakan hak dan bagian yang dimiliki 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham) 

surplus laba yang ditahan, atau kelebihan dari nilai aktiva yang 

dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya (S. 

Munawir, 2004 : 19) 

Dari pengertian di atas maka dapat diartikan modal 

adalah efisien elemen-elemen dari sebuah aktiva suatu neraca 

perusahaan yang dapat berupa kas, bahan baku, gedung, mesin, 

sedangkan sumber dari modal adalah dilihat dari pasiva suatu 

neraca yang berupa hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal sendiri atau bisa juga disebut dengan 

kelebihan dari nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap 

seluruh hutang-hutangnya. 

2) Jenis-jenis Modal 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 19), apabila dilihat 

dari neraca perusahaan, jenis-jenis modal dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) yaitu :  

a) Modal Aktiva 

Modal aktiva adalah modal yang tertera di sebelah 

debit dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk 
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dalam mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan 

ditanamkan. 

Pembagian modal :  

(1) Berdasarkan cara dan lamanya perputaran 

(a) Aktiva lancar, yaitu aktiva yang habis dalam satu 

kali berputar dalam proses perputarannya adalah 

dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari 

satu tahun). Elemen-elemen yang termasuk aktiva 

lancar yaitu : kas, harga, piutang, biaya-biaya yang 

dibayar di muka.    

(b) Aktiva tetap, yaitu aktiva yang tahan lama yang 

tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut 

serta dalam proses produksi misalnya bangunan 

pabrik, kendaraan dan perlengkapan lainnya. 

Misalnya bangunan pabrik, kendaraan, dan 

perlengkapan lainnya.    

(2) Berdasarkan fungsi kerjanya 

(a) Modal kerja (working capital assets) yaitu dalam 

pengertian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

(2.a)  Jumlah keseluruhan aktiva lancar (gross 

working capital) 

(2.b)  Kelebihan dari aktiva lancar diatas hutang 

lancar (net  working capital) 



 11

(b) Modal tetap (fixed capital assets) yaitu modal yang 

harus tetap dalam perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan operasionalnya. 

b) Modal Pasiva 

Modal pasiva adalah modal yang menunjukkan 

sumbernya atau asalnya dan terdapat pada neraca sebelah 

kredit (Bambang Riyanto, 2001 : 21). 

(1) Berdasarkan asalnya 

(a) Modal sendiri atau sering disebut modal badan 

usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan 

itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari 

pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal 

saham, modal peserta, dan lain-lain). 

(b) Modal Asing sering juga disebut modal kreditur 

adalah modal yang berasal dari kreditur yang ini 

merupakan hutang bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

(2) Berdasarkan lamanya penggunaan  

(a) Modal jangka panjang yaitu modal yang ditarik 

untuk jangka waktu tidak tertentu/terbatas 

waktunya (dari sudut likuiditas), adalah modal 

sendiri (dari sudut solvabilitas) dan merupakan 
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modal dengan pendapatan tidak tetap (dari sudut 

rentabilitas). 

(b) Modal jangka pendek yaitu modal yang ditarik 

untuk jangka waktu tertentu/terbatas waktunya 

(dari sudut likuiditas), adalah modal asing (dari 

sudut solvabilitas) dan merupakan modal 

pendapatan tetap (dari sudut rentabilitas). 

c) Modal Kerja 

(1) Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal 

kerja untuk membiayai operasionalnya sehari-hari, 

misalnya sewa yang dibayar di muka/persekot, gaji 

karyawan, dan membayar ongkos yang berhubungan 

dengan operasi perusahaan. Modal kerja yang 

dikeluarkan itu diharapkan kembali lagi masuk ke 

perusahaan dalam jangka waktu pendek, melalui 

penjualan produksinya. Uang yang masuk berasal dari 

penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi 

untuk membayar operasi perusahaan yang selanjutnya. 

Dengan demikian dana tersebut akan terus-menerus 

berputar setiap periode selama beroperasinya 

perusahaan. 
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Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva 

yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari yang selalu berputar (Indriyo 

Gitosudarmo dan Basri, 2002 : 35) 

 Ada tiga konsep tentang pengertian modal kerja, yaitu :  

(a) Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dana yang 

tertanam dalam unsur-unsur aktiva dimana ini 

merupakan aktiva yang sekali berputar kembali 

dalam bentuk semula atau dimana dana yang 

tertanam didalamnya akan bebas lagi dalam waktu 

pendek. 

(b) Konsep Kualitatif 

Konsep ini mengartikan modal kerja merupakan 

sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan 

tanpa menggunakan likuiditasnya yaitu merupakan 

kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. Modal 

kerja dalam pengertian ini sering disebut modal 

kerja netto. 

(c) Konsep Fungsional 

Konsep ini berdasarkan fungsi dari pada dana 

dalam menghasilkan pendapatan (income) setiap 
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dana yang digunakan dalam perusahaan adalah 

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. 

Dimana pada dasarnya ada bagian dana lain yang 

dipergunakan untuk periode accounting yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan current income 

yang sesuai dengan maksud utama didirikan 

perusahaan tersebut. (Bambang Riyanto, 2001 : 57) 

Dari ketiga konsep di atas, dalam penulisan 

penelitian ini akan digunakan konsep kuantitatif dimana 

konsep ini menekankan pada kualitas dari pada dana 

yang ditanamkan dalam unsur-unsur aktiva lancar. Jadi 

merupakan keseluruhan dari aktiva lancar atau modal 

kerja brutto yang disebut juga dengan gross working 

capital. 

Dari konsep di atas dapat diartikan bahwa 

pengertian modal kerja adalah : 

(a) Modal kerja brutto (gross working capital) yaitu 

merupakan keseluruhan dari pada jumlah aktiva 

lancar yang terdiri dari atas kas, surat berharga, 

piutang dan persediaan. 

(b) Modal kerja netto (net working capital) yaitu 

kelebihan dari pada aktiva lancar diatas hutang 

lancar. 
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(2) Jenis-jenis Modal Kerja 

Modal kerja dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :  

(a) Modal kerja permanen 

Yaitu modal kerja yang selalu ada pada perusahaan 

agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu 

periode akuntansi. Modal kerja permanent dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

(a.1) Modal kerja primer  

Yaitu jumlah kerja minimum yang harus ada 

pada perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan kegiatan usahanya.  

(a.2) Modal kerja normal 

Yaitu sejumlah modal kerja yang 

dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan 

kegiatan produksi pada kapasitas normal. 

Kapasitas normal mempunyai pengertian 

yang fleksibel menurut kondisi perusahaan. 

(b) Modal kerja variabel 

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 dua 

yaitu : 
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(b.1) Modal kerja musiman (seasonal working 

capital) 

Yaitu jumlah modal kerja yang besarnya 

berubah-ubah disebabkan oleh perubahan 

musiman. 

(b.2) Modal kerja darurat (emergency working 

capital) 

Yaitu jumlah modal kerja yang besarnya 

berubah-ubah yang penyebabnya tidak 

diketahui sebelumnya (misalnya : kebakaran, 

banjir, gempa, dan lain-lain). (Indriyo 

Gitosudarmo dan Basri, 2002 : 36) 

(3) Unsur-unsur Modal Kerja 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa 

modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar diatas 

hutang lancarnya. Dengan demikian yang menjadi 

unsur-unsur modal kerja adalah elemen-elemen yang 

terdapat pada aktiva lancar dan hutang lancar. 

(a) Aktiva lancar 

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva tetap 

lainnya yang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam 

periode berikutnya paling lama satu tahun atau 
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dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal                

(S. Munawir, 2004 : 14). 

Yang termasuk dalam aktiva lancar terdiri dari 

elemen-elemen sebagai berikut : 

(a.1) Kas yang digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan. Dalam hal ini termasuk 

pengertian kas adalah cek yang diterima dari 

para pelanggan simpanan perusahaan dari 

bank yang dapat diambil kembali setiap saat 

diperlukan. 

(a.2) Investasi jangka pendek (surat-surat 

berharga) adalah investasi yang sifatnya 

sementara dengan maksud untuk 

memanfaatkan uang kas yang untuk 

sementara belum dibutuhkan dalam operasi 

perusahaan. 

(a.3) Piutang wesel adalah tagihan perusahaan 

kepada pihak lain yang dinyatakan dalam 

surat wesel atau perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang. 

(a.4) Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak 

lain (kreditur atau langganan) sebagai akibat 
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adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit. 

(a.5) Persediaan adalah semua barang yang 

diperdagangkan yang sampai tanggal neraca 

masih di gudang atau belum laku dijual. 

(a.6) Piutang atau penghasilan yang masih harus 

diterima adalah penghasilan yang sudah 

menjadi hak perusahaan, karena perusahaan 

telah memberikan jasa/prestasi, tetapi belum 

menerima bayarannya sehingga merupakan 

tagihan. 

(a.7) Persekot atau biaya-biaya dibayar di muka 

adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa 

atau prestasi dari pihak lain, tetapi 

pengeluaran itu belum menjadi biaya atau 

jasa pihak lain pada perusahaan pada periode 

berikutnya. 

(b) Hutang lancar 

Hutang lancar adalah kewajiban-

kewajiban keuangan yang pelunasannya atau 

pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan 
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menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan (S. Munawir, 2004 : 18). 

Dengan demikian yang termasuk unsur-

unsur dari hutang lancar adalah : 

(b.1) Hutang dagang adalah hutang yang timbul 

karena adanya pembelian barang dagangan 

secara kredit 

(b.2) Hutang wesel adalah hutang yang disertai 

dengan janji tertulis (diatur dengan undang-

undang) untuk melakukan pembayaran 

sejumlah tertentu pada masa yang akan 

dating. 

(b.3) Hutang pajak adalah hutang pajak 

perusahaan itu sendiri maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetor ke 

kas Negara. 

(b.4) Biaya yang harus dibayar adalah biaya-biaya 

yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan 

pembayarannya. 

(b.5) Penghasilan yang diterima di muka adalah 

penerimaan uang untuk penjualan 

barang/jasa yang belum direalisir. 
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(4) Pentingnya Modal Kerja  

Setiap perusahaan pasti memerlukan modal 

kerja. Ini disebabkan karena modal kerja menentukan 

lancar tidaknya produksi suatu perusahaan. Kekurangan 

atau ketidakcukupan modal kerja dalam suatu 

perusahaan dapat menimbulkan situasi yang 

menyebabkan kontinuitas perusahaan tidak terjamin. 

Modal kerja menunjukkan tingkat keamanan kreditur 

jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutang tepat waktunya. Mengingat 

pentingnya modal kerja dengan demikian perusahaan 

harus memperhatikan modalnya setiap saat apakah dana 

tersebut setiap saat dapat memenuhi pembayaran-

pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran aktivitas 

perusahaan. Modal kerja yang cukup akan memberikan 

beberapa keuntungan, antara   lain : 

(a) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja 

karena turunnya nilai dari aktiva lancar. 

(b) Memungkinkan untuk dapat membayar semua 

kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. 

(c) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan 

semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan 
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untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

(d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam 

jumlah yang cukup melayani para pelanggannya. 

(e) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat 

beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada 

kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil tersebut diatas, bahwa 

dengan modal kerja dalam jumlah yang cukup akan 

dapat memenuhi semua kebutuhan keuangan, dan 

perusahaan dapat beroperasi secara efisien dalam usaha 

memperoleh keuntungan dan menjaga kontinuitas 

usahanya. 

d) Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-akun 

lancar (aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal 

sendiri) yang mempunyai efek pembesar modal kerja 

disebut sebagai sumber-sumber modal kerja. Sebaliknya 

perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar 

yang mempunyai efek yang memperkecil modal kerja 

disebut sebagai penggunaan modal kerja. 
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(1) Sumber-sumber modal kerja 

Sumber-sumber modal kerja yang akan menambah 

modal kerja adalah :  

(a) Adanya kenaikan sector modal, baik yang berasal 

dari laba maupun penambahan modal saham. 

(b) Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap 

karena adanya penjualan aktiva tetap maupun 

melalui proses depresiasi. 

(c) Adanya penambahan hutang jangka panjang, baik 

dalam bentuk obligasi atau hutang jangka panjang 

lainnya. Menurut Agnes Sawir (2001 : 141) 

Bambang Riyanto menyebutkan sumber-sumber 

modal kerja adalah : 

(a) Berkurangnya aktiva tetap 

(b) Bertambahnya hutang jangka panjang 

(c) Bertambahnya modal 

(d) Adanya keuntungan dari operasional perusahaan. 

(Bambang Riyanto, 2001 : 353)  

(2) Penggunaan modal kerja  

Penggunaan modal kerja adalah : 

(a) Bertambahnya aktiva tetap 

(b) Berkurangnya hutang jangka panjang 

(c) Berkurangnya modal 
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(d) Pembayaran cash deviden 

(e) Adanya kerugian dalam operasinya perusahaan 

(Bambang Riyanto, 2001 : 353) 

Penggunaan modal kerja yang mengakibatkan 

turunnya modal kerja adalah sebagai berikut : 

(a) Berkurangnya modal sendiri karena kerugian 

maupun pengambilan privasi oleh pemilik 

perusahaan. 

(b) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang. 

(c) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. 

(Menurut Agnes Sawir, 2001 : 142) 

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai 

berikut :  

(a) Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi 

perusahaan 

(b) Kerugian yang diderita perusahaan. 

(c) Adanya pembentukan dana atau pemisahan hutang 

lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. 

(d) Adanya penambahan aktiva tetap 

(e) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang 

(f) Pengambilan uang atau barang dagangan oleh 

pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi atau 
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pengambilan keuntungan oleh pemilik. S. Munawir 

(2004 : 125) 

Selain penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan berkurangnya modal kerja tersebut, ada 

pula pemakaian aktiva lancar yang tidak berubahnya 

bentuk aktiva lancar (modal kerja tetap) meliputi 

pembelian efek tunai, pembelian barang dagangan. Dan 

bahan dasar secara tunai dan perubahan bentuk lain 

misalnya dari bentuk piutang dagang menjadi piutang 

wesel. 

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya 

modal kerja 

Modal kerja yang dimiliki suatu perusahaan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa 

factor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah (Indriyo Gito 

Sudarmo dan Basri, 2002 : 36) 

(a) Volume Penjualan 

Faktor ini adalah factor yang paling utama karena 

perusahaan memerlukan modal kerja untuk 

menjalankan aktivitas yang mana puncak dari 

aktivitas itu adalah aktivitas penjualan. Dengan 

demikian pada tingkat penjualan tinggi diperlukan 
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modal kerja yang relatif tinggi dan sebaliknya bila 

penjualan rendah dibutuhkan modal yang relatif 

rendah.  

(b) Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

perusahaan antara lain : 

(b.1) Politik penjualan kredit 

Panjang pendeknya piutang untuk 

mempengaruhi besar kecil modal kerja dalam 

satu periode. 

(b.2) Politik penentuan persediaan besi 

Bila diinginkan persediaan tinggi, baik 

perusahaan kas, persediaan bahan baku, 

persediaan bahan jadi, maka diperlukan 

modal kerja yang relatif besar, dan 

sebaliknya bila ditetapkan persediaan rendah 

maka diperlukan modal kerja yang rendah. 

(c) Pengaruh musiman 

Dengan adanya pergantian musim akan dapat 

mempengaruhi besar kecilnya barang atau jasa 

kemudian mempengaruhi besarnya tingkat 

penjualan. Tingkat fluktuasi penjualan akan 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang 
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dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan 

produksi. 

(d) Kemajuan teknologi  

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau 

merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan 

lebih ekonomis dengan demikian akan dapat 

mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. 

Tetapi dengan perkembangan teknologi maka 

perusahaan perlu mengimbangi dengan membeli 

alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal 

yang relatif besar. 

menyebutkan besar kecilnya kebutuhan modal 

kerja terutama tergantung pada 2 (dua) faktor yaitu :  

(a) Periode perputaran atau periode terikatnya modal 

kerja 

Periode perputaran atau periode terikatnya modal 

kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah 

dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian 

kredit, lama penyimpanan bahan mentah di 

gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang 

jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu 

penerimaan piutang. 
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(b) Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya  

Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya adalah 

jumlah pengeluaran kas setiap harinya digunakan 

untuk pembelian bahan mentah, bahan pembantu, 

pembayaran upah buruh, dan biaya lainnya. 

(Bambang Riyanto, 2001 : 64) 

e) Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  

(1) Pengertian LPD 

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga 

ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan 

penukaran uang di pedesaan. Sehingga pada dasarnya 

LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi 

kredit, dan menjadi perantara didalam lalu lintas 

pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber 

pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang 

ada di Bali. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali 

No. 2 tahun 1988 menyebutkan bahwa : 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu nama 

bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat 

yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan 

merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan. 
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Selanjutnya peranan LPD ini semakin 

berkembang dan bidang usaha pun semakin luas, 

sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi 

informasi dan globalisasi perekonomian. Karena LPD 

merupakan perusahaan yang dinamis sehingga 

mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga 

usaha LPD bukan saja sebagai penyimpanan dan 

pemberian kredit, tetapi juga sebagai alat lalu lintas 

pembayaran, stabilitas dan pembayaran, stabilitas 

dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu desa. 

Dari pengertian di atas, dapatlah diartikan 

bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu 

lembaga perantara dalam proses peredaran uang, 

maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan di 

wilayah desa adat yang ada di Bali pada umumnya. 

 (2) Fungsi, Tujuan dan Bidang Usaha LPD 

Fungsi LPD didirikan sesuai Perda Tingkat I 

Bali Nomor 2 Tahun 1988 menyebutkan dalam pasal 3 

bahwa : 

(a) LPD adalah salah satu lembaga desa yang 

merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai 

wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-

surat berharga lainnya. 
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(b) Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-

usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk 

menunjang pembangunan. 

Selanjutnya sesuai dengan Perda tingkat I Bali 

Nomor 2 Tahun 1988 disebutkan dalam pasal 4 bahwa 

tujuan Lembaga Perkreditan Desa didirikan adalah : 

(a) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat 

desa melalui tabungan yang terarah serta 

penyaluran modal kerja yang efektif. 

(b) Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang 

dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan. 

(c) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha 

bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan. 

(d) Meningkatkan daya beli atau lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang di desa. 

Sedangkan untuk pencapaian tujuan disebut di 

atas maka bidang usaha yang dilaksanakan seperti 

tertuang pada Perda Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 

1988 adalah : 

(a) Menerima simpanan uang dari warga masyarakat 

desa dalam bentuk tabungan dan simpanan 

berjangka. 
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(b) Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan 

yang bersifat produktif pada sektor pertanian, 

industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-

usaha lain yang dipandang perlu. 

(c) Usaha-usaha lain yang bersifat pengerahan dana 

desa. 

(d) Penyertaan modal pada unsur-unsur lainnya. 

(e) Menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga-

lembaga keuangan. 

(3) Sumber Modal LPD 

Sumber permodalan bagi Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD)  ditentukan berdasarkan SK Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984 

disebutkan dalam pasal 8 adalah :  

(a) Modal pertama LPD berjumlah Rp. 2.000.000,00 

(dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD 

Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai kredit 

investasi dengan jangka waktu 5 – 10 tahun. 

(b) Modal LPD dalam perkembangan lebih lanjut 

terdiri pemupukan modal, pemanfaatan tabungan, 

nasabah dan pinjaman. 
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Lebih lanjut dijelaskan pada Perda Tingkat I 

Bali Nomor 2 Tahun 1988 dalam pasal 6 bahwa modal 

terdiri dari : 

(a) Swadaya masyarakat sendiri dan atau urunan 

krama desa. 

(b) Bantuan pemerintah. 

(c) Modal LPD dalam perkembangan lebih lanjut 

terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan 

tabungan nasabah dan pinjaman. 

f) Cara Mengukur dan Menganalisa Efisiensi  penggunaan 

Modal 

 (1) Rentabilitas  

(a) Pengertian Rentabilitas 

Mengenai pengertian rentabilitas ini ada 

beberapa pendapat dari para ahli yaitu : 

Rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Dengan kata lain rentabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 

2001 : 35). 
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Rentabilitas menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (S. Munawir, 2004 : 33). 

Dari pengertian diatas dapat diartikan 

bahwa pengertian rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

periode tertentu dengan menunjukkan 

perbandingan antara laba yang diperoleh dalam 

suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. 

(b) Arti Penting Rentabilitas 

Keuntungan yang besar tidak menjamin 

atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan 

itu rendabel. Oleh karena itu bagi manajemen 

rentabilitas yang tinggi lebih penting dari 

keuntungan yang besar (S. Munawir, 2004 : 38). 

(c) Jenis-jenis Rentabilitas 

menyebutkan jenis-jenis rentabilitas dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

(c.1) Rentabilitas Ekonomis 

Rentabilitas ekonomis adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba usaha dengan modal sendiri dan modal 
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asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dengan 

perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing dihitung 

dalam persentase. 

(c.2) Rentabilitas Modal  Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau disebut 

dengan rentabilitas usaha yaitu kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan jumlah laba 

usaha yang sudah dikurangi dengan bunga 

modal asing dan pajak perseroan yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri atau 

pihak lain, dengan perbandingan antara 

jumlah laba usaha yang dikurangi dengan 

bunga modal asing dan pajak perseroan yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu 

pihak dengan jumlah modal sendiri di lain 

pihak. Dengan kata lain rentabilitas modal 

sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja 

didalamnya untuk menghasilkan laba. 

(Bambang Riyanto (2001 : 36). 
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(d) Cara Meningkatkan Rentabilitas 

tinggi rendahnya rentabilitas ditentukan 

oleh 2 (dua) faktor yaitu :  

(d.1) Profit Margin, yaitu perbandingan antara net 

operating income (laba usaha) dengan net 

sales (penjualan bersih) yang dimaksudkan 

untuk mengetahui efisiensi perusahaan 

dengan melihat kepada besar kecilnya laba 

usaha dalam hubungannya dengan penjualan. 

(d.2) Turn over operating assets, yaitu 

perbandingan antara net sales (penjualan 

bersih) dengan operating assets (modal 

usaha) dalam suatu periode tertentu dengan 

maksud untuk mengetahui efisiensi 

perusahaan. (Bambang Riyanto, 2001 : 36) 

(e) Cara Menghitung Rentabilitas Secara Umum 

Cara menghitung rentabilitas secara umum dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus (Bambang 

Riyanto, 2001 : 35) : 

L 
x 100% 

M 
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Dimana : 

L = Jumlah laba yang diperoleh selama periode 

tertentu 

M = Modal atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba 

Selain yang telah diuraikan di atas cara 

menghitung rentabilitas secara umum juga dapat 

dibagi 2 (dua) yaitu (Bambang Riyanto, 2001 : 36)  

(e.1) Rentabilitas Ekonomis  

Secara umum rentabilitas ekonomi dapat 

dihitung dengan perbandingan laba usaha 

dengan modal sendiri ditambah modal asing. 

Rumus : 

  Laba usaha 
Rentabilitas =  x 100% 
ekonomis   Modal usaha 

 
(e.2) Rentabilitas Modal Sendiri 

Secara umum rentabilitas modal sendiri dapat 

dihitung dengan perbandingan jumlah laba 

usaha setelah dikurangi dengan bunga modal 

asing dan pajak perseroan yang tersedia bagi 

pemilik modal sendiri disatu pihak dengan 

jumlah modal sendiri yang menghasilkan 

laba dilain pihak. Rumus : 



 36

    Jumlah Laba  
                                                                  Setelah Pajak   

Rentabilitas =  x                                     100% 
 Modal  Sendiri     Jumlah Modal Sendiri 

 

(3) Analisis Statistik  

Analisis ini digunakan untuk mengembalikan 

penilaian terhadap efisiensi penggunaan modal kerja, 

dengan menggunakan standar rasio historis. 

Langkah-langkah pertama yang dilakukan adalah : 

(a) Mencari nilai rata-rata setiap ratio 

Rumus (Nata Wirawan, 2001 : 57) : 

  S Xi 
X = 

    n 

(b) Mencari standar deviasi  

Rumus : (Nata Wirawan, 2001 : 132) 

S  = 
( )

1

2

-

-å
n

XX i  

Dimana : 

X = Rata-rata ratio 

Xi = Ratio tiap-tiap tahun  

S = Standar deviasi 

n = Jumlah tahun 

(c) Setelah standar deviasi dihitung, dilanjutkan 

dengan mengadakan penilaian-penilaian yaitu : 
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(c.1) Apabila ratio berada diatas ( X ± S) maka 

penggunaan modal kerja dapat dikatakan 

sangat efisien.  

(c.2) Apabila ratio berada diantara ( X + S) dan 

( X  - S) maka penggunaan modal kerja dapat 

dikatakan cukup efisien.  

(c.3) Apabila ratio berada di bawah ( X ± S) maka 

penggunaan modal kerja dapat dikatakan 

kurang efisien.  

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

                            Publikasi penelitian sebelumnya diteliti oleh I Nyoman 

Wardika, Nim: 02.32.121.320. Jurusan Manajemen (2006), dengan judul: 

“Analisis Efisiensi Penggunaan Modal pada LPD Desa Pakraman 

Lembeng di Gianyar “. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghitung rentabilitas pada LPD Desa Pakraman Lembeng pada tahun 

2000-2004 dan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal pada LPD 

Desa Pakraman Lembeng pada tahun 2000-2004. Teknik analisis data 

yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dan data kuantitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

study dokumentasi. Di mana  teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa ratio rentabilitas. Yang mencakup 

rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. 
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                            Dari penelitian ini dapat dilihat ratio rentabilitas ekonomis 

dari tahun 2000-2004 masing-masing sebesar 7,74%, 7,90%, 11,83%, 

10,18%, 7,84% jika dibandingkan dengan rentabilitas modal sendiri 

tahun 2000-2004 sebesar 60,77%, 57,52%, 51,18%, 39,73%, 31,60% 

dimana pada tahun 2000 nilainya sangat efisien karena berada diatas 

standar ratio historis yaitu 60,42% sampai dengan 35,90% sedangkan 

pada tahun 2001,2002,2003 nilainya cukup efisien karena berada diantara 

standar ratio historis. Dan tahun 2004 nilainya kurang efisien karena 

berada di bawah standar ratio historis yaitu 60,42% sampai dengan 

35,90%. 

 Penelitian Kedua dilakukan oleh Putu Dewi Trisnadewi, NIM : 

02.32.121.119, Jurusan Manajemen dengan judul “ Efisiensi Penggunaan 

Modal  pada LPD Desa Adat Padangsambian Denpasar Barat di 

Denpasar” dengan pokok permasalahan “Apakah Penggunaan Modal 

Pada LPD Desa Adat Padangsambian dari tahun 2000-2004 sudah efisien 

atau belum?” 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan modal pada LPD Pesa Adat Padangsambian Denpasar. Alat 

Analisis yang dipergunakan adalah permodalan, rasio likuiditas, rasio 

rentabilitas, analisis statistik dengan cara mencari standar Deviasi, rasio 

historis, dan analisis kualitatif. 
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  Dari penelitian ini dapat dilihat rasio rentabilitas ekonomi dari 

tahun 2000-2004 adalah masing-masing sebesar 9,91%, 11,25%, 11,09%, 

9,39%, 7,56%. Jika dibandingkan dengan rentabilitas modal sendiri dari 

tahun 2000-2004 adalah masing-masing sebesar : 47,16%, 47,23%, 

39,54%, 34,13%, 22,02%. Dimana pada tahun 2000,2001 nilainya sangat 

efisien karena berada diatas standar ratio historis (30,37-45,23) 

sedangkan tahun 2002,2003 nilainya cukup efisien karena berada 

diantara standar ratio historis  (30,37-45,23) dan tahun 2004 dinilai 

kurang efisien karena berada di bawah standar ratio historis ( 30,37-

45,23) 

Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut : 

Persamaannya adalah : membahas masalah mengenai masalah 

keuangan dan jenis data yang digunakan sama berdasarkan sifat data 

yaitu data kualitatif dam kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah 

rasio rentabilitas yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri 

yang didasarkan pada Standar Ratio Historis. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dilakukan pada 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Pakraman Lembeng di Gianyar  

dengan judul “Efisiensi penggunaan modal kerja pada Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD)  Desa Pakraman Lembeng di Gianyar” dan di 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Padangsambian di 

Denpasar dengan judul “ Efisiensi Penggunaan Modal pada LPD Desa 
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Adat Padangsambian di Denpasar”  sedangkan penelitian sekarang 

dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di 

Tegallalang, Gianyar dengan judul “Efisiensi penggunaan modal pada 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, 

Gianyar” 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada landasan teori dan kajian penelitian sebelumnya 

dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian   
 

 

 

 

 

 

  
 

 
Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan 

modal dapat diukur dari rasio keuangan yaitu rentabilitas ekonomis dan 

rentabilitas modal sendiri. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan pada kajian 

teoritis dan kajian empirik (penelitian terdahulu).  

Rasio Keuangan  
1. Rentalitas Ekonomis 
2. Rentalitas Modal Sendiri 

Efisiensi  
Penggunaan  

Modal 
 

Kajian Empiris 
 

Kajian Teoritis 
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F. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, Gianyar. 

b. Obyek Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 

bidang keuangan khususnya mengenai efisiensi penggunaan modal 

tahun 2002-2006. 

2. Identifikasi Variabel 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Efisiensi 

2. Modal 

 
3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mendefinisikan suatu variabel yang terkait dengan objek 

penelitian maka dibuat beberapa pengertian batasan operasional yaitu : 

1. Efisiensi 

       adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan 

keluaran (output) atau daya usaha dan hasil antara pengeluaran dan 

pendapatan. Efisiensi dalam penelitian ini diukur dari rentabilitas 

ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomis 

merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal usaha, 

sedangkan Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara 
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laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri pada LPD Desa Adat 

Sapat Tegallalang Gianyar tahun 2002-2005. 

2. Modal  

       Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki perusahaan yang 

ditujukan dalam pos modal surplus dan laba ditahan. Modal yang 

dipergunakan untuk menghitung rentabilitas ekonomis adalah modal 

usaha yaitu total aktiva yang dimiliki oleh LPD. Sedangkan Modal 

yang dipergunakan untuk rentabilitas modal sendiri adalah modal 

sendiri yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan untuk waktu 

yang tidak tertentu lamanya pada LPD Desa Adat Sapat Tegallalang 

Gianyar tahun 2002-2006. 

4. Jenis Data  

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Menurut Sifatnya 

1) Data Kuantitatif 

       adalah data yang dapat dihitung dan berupa angka-angka, 

seperti neraca dan laporan laba rugi. 

2) Data Kualitatif  

       Adalah data yang bukan berupa angka-angka dan merupakan 

penjelasan atau keterangan, seperti sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan. 
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b. Menurut Sumbernya 

1) Data Primer 

        Adalah data yang diperoleh secara dari sumbernya atau 

tempat penelitian (Lembaga Perkreditan Desa) yang dicatat dan 

dikumpulkan untuk pertama kali oleh peneliti seperti jumlah 

penjualan, jumlah karyawan, dan jumlah nasabah. 

2) Data Sekunder 

        Adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

berbagai sumber yang mempunyai relevansi terhadap masalah 

yang dianalisis seperti buku-buku, literatur yang menunjang 

analisis data, laporan rugi/laba dan neraca. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan tiga metode, yaitu : 

a. Wawancara 

        Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab secara langsung kepada Kepala LPD ataupun karyawan 

Lembaga Perkreditan Desa atau orang yang diberi wewenang untuk 

memberikan data seperti : jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana, 

total assets yang telah dimiliki untuk saat ini. 

b. Observasi 

 yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung ke perusahaan agar data yang dikumpulkan 
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sesuai dengan yang diperlukan seperti : melihat langsung apa saja 

yang dikerjakan oleh karyawan pada masing-masing jabatan atau 

kedudukan. 

c. Studi Dokumentasi 

 yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca literatur 

maupun bacaan-bacaan yang lain yang erat hubungannya dengan 

masalah yang sedang diteliti agar dapat dipergunakan sebagai acuan 

atau tolak ukur pembahasan masalah seperti buku bacaan yang 

sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan atau dibahas. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif 

Yaitu analisis data dengan melakukan perhitungan terhadap 

data kuantitatif menggunakan rumus-rumus tertentu antara lain : 

1) Analisis Rasio Rentabilitas  

Rasio ini mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu adapun 

rumus yang dipergunakan (Alex S. Nitisemito, 1999 : 54) 

sebagai berikut : 

  Laba Usaha   
a) Rentabilitas Ekonomis   =                                          100% 

  Modal Sendiri + Modal Asing   
 
                       Laba Setelah Pajak   

b) Rentabilitas Modal  Sendiri  =                                  x 100% 
                        Modal Sendiri 
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3) Analisis Statistik  

Setelah diketahui ratio rentabilitas selanjutnya untuk 

memberikan penilaian apakah penggunaan modal kerja sudah 

efisien atau tidak akan diuji dengan menggunakan standar ratio 

histories dari LPD yang bersangkutan. Menentukan besarnya 

standar ratio histories dengan rumus (Nata Wirawan, 2001 : 57).  

  S Xi 
X = 

  n 

kemudian dilanjutkan dengan mencari standar deviasinya 

dengan menggunakan rumus (Nata Wirawan, 2001 : 132) : 

S  = 
( )

1

2

-

-å
n

XX i  

Dimana : 

X = Rata-rata ratio 

Xi = Ratio tiap-tiap tahun  

S = Standar deviasi 

n = Jumlah tahun 

Setelah standar ratio diperoleh kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan penilaian terhadap hasil ratio, yaitu : 

a) Apabila ratio berada diatas X ± S maka penggunaan modal 

kerja pada perusahaan dapat dikatakan sangat efisien.  
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b) Apabila ratio berada diantara X + S dan X  - S maka 

penggunaan modal kerja pada perusahaan dapat dikatakan 

cukup efisien.  

c) Apabila ratio berada di bawah X ± S maka penggunaan 

modal kerja pada perusahaan dapat dikatakan kurang 

efisien.  

b. Analisis Kualitatif 

        adalah analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis 

kuantitatif yaitu dengan menguraikan informasi sehingga dapat 

menunjang kesimpulan yang didapat dari analisis kuantitatif. 

 

G.   Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam penyusunannya, sistematika penulisan 

laporan penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II mengemukakan dasar-dasar teori dengan melakukan 

tinjauan pustaka yang mendukung penelitian terdiri dari landasan 

teoritis, publikasi penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan 

hipotesis. Pada landasan teoritis diuraikan teori : pengertian 
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efisiensi, modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja, 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), cara mengukur dan 

menganalisis penggunaan modal kerja. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab III menguraikan metode penelitian yang terdiri dari : 

tempat dan obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis data yang diperlukan, metode 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab IV merupakan gambaran umum tempat penelitian yang 

terdiri dari : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan modal usaha yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. 

BAB V. DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab V merupakan data dan pembahasan yang terdiri dari 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Analisis  data  

terdiri dari analisis efisiensi penggunaan modal kerja dari tahun 

2002-2006 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat 

Sapat di Tegallalang, Gianyar dengan menggunakan analisis yang 

berupa ratio likuiditas, ratio rentabilitas, serta analisis statistik. 

BAB VI. PENUTUP 

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari bab-

bab sebelumnya dan kemudian saran kepada pihak perusahaan, 
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yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memajukan 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di 

Tegallalang, Gianyar. 
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