
PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP 
KINERJA PERUSAHAAN 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis) 
 
 

Disusun oleh 
 

Oktawidara 
063403166 

 
Pembimbing 

H. Maman Suherman, M.M., Ak. 
 Rani Rahman, M.Ak. 

 
ABSTRACT 

The research objective to know (1) the working capital in hospital, (2) the 
Performance of Company in hospital, (3) the influence working capital to 
Performance of Company at Region General Hospital Ciamis. Method applied in 
this research is analytical descriptive method with case study approach. Data 
collecting technique by through primary data that is data obtained directly from 
data sourch where is research executed in Region General Hospital Ciamis and 
secondary data that is data obtained from literature and the bibliography are 
relationship with problem which will be cecked. Analyzer applied is simple 
regression test with measurement scale of ratio. Testing of hypotesis by using test 
t. Result of research indicates that testing about working capital influence to 
Performance of Company that is working capital had an effect on not significant 
to Performance of hospital. 
 
Keywoard: working capital, Performance of Company 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana modal kerja di 
Rumah Sakit (2) bagaimana kinerja pada Rumah Sakit (3) bagaimana pengaruh 
modal kerja terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciamis dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi sederhana dengan skala 
pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh modal kerja terhadap kinerja 
perusahaan yaitu modal kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. 
 
Kata kunci: modal kerja, kinerja perusahaan 



Latar Belakang Penelitian 
Dalam pelaksanaannya perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari 

perkembangan ilmu akuntansi yang semakin meningkat. Akuntansi dapat menjadi 
wahana dan mempunyai peran yang nyata dalam alokasi sumber daya ekonomi, 
jika informasi yang dihasilkan sengaja dirancang agar dapat mempengaruhi 
perilaku para pengambil keputusan ekonomi yang dianggap dominan.  

Faktor produksi modal merupakan hal yang penting dalam proses 
kelangsungan usaha. Kontinuitas usaha (going concern) suatu perusahaan atau 
industri dapat dilihat diantaranya dengan menilai modal yang tertanam dalam 
perusahaan dan dengan menilai kinerja perusahaan (baik itu finansial maupun non 
finansial). 

Setiap perusahaan pada dasarnya selalu membutuhkan modal, baik itu 
modal kerja maupun modal tetap. Modal kerja merupakan hal yang sangat penting 
untuk kelancaran operasi dan untuk kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya 
jangka pendek karena modal kerja ini akan selalu berputar selama perusahaan 
tersebut dalam keadaan usaha dan modal kerja dapat dipakai untuk 
mempertahankan kinerja peusahaan dalam hal ini rumah sakit. 

Manajemen modal kerja biasanya dimaksudkan sebagai pengaturan aktiva-
aktiva lancar yaitu kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan, dan 
pengaturan hutang lancar atau jangka pendek. Aktiva lancar menunjukkan jumlah 
uang yang dimiliki dan aktiva yang sudah dirubah menjadi uang. Sering dikatakan 
bahwa setiap aktiva memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Kas sendiri 
merupakan aktiva yang paling likuid. Sedangkan untuk aktiva-aktiva lain, 
likuiditas memiliki dua dimensi yaitu waktu yang diperlukan untuk berubah 
menjadi kas dan tingkat kepastian yang berhubungan dengan rasio perubahan, 
atau harga aktiva tersebut. Jumlah investasi pada aktiva lancar akan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 

Maka dengan demikian modal kerja yang optimal dapat mencerminkan 
kinerja perusahaan yang baik (efektif dan efisien). Aktivitas yang melibatkan 
modal kerja akan menghasilkan laba atau keuntungan perusahaan (profitabilitas) 
yang mengindikasikan suatu kinerja perusahaan yang diharapkan dalam rangka 
mencapai tujuan perusahaan (goal conqruence). Goal conqruence ini 
diperlihatkan dengan kemampuan/daya melaba (earning power) dan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas (cash generating power) untuk kelanjutan 
usaha dan sebagai alat untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek 
perusahaan. 

Upaya peningkatan kinerja perusahaan juga dilakukan oleh RSUD 
Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan rumah 
sakit dalam hal financial karena kinerja menunjukkan bahwa RSUD mempunyai 
prestasi yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu 
modal kerja yang dimilikinya dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan 
rumah sakit sehingga pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang memerlukan 
dapat berjalan dengan baik pula. 

Beberapa penelitian yang hampir serupa telah dilakukan sebelumnya. 
Untuk melihat letak perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian 
maka penulis sajikan pada tabel berikut:   



Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul: “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Kinerja 
Perusahaan”. 

 
Tinjauan Pustaka 
Modal Kerja 
 Dalam membelanjai operasi perusahaan dalam hal ini rumah sakit, maka 
setiap perusahaan membutuhkan modal kerja. Sejumlah dana yang telah di 
keluarkan untuk membelanjai operasi perusahaan diharapkan akan kembali dalam 
jangka waktu pendek melalui hasil penjualan atau hasil produksi, dan kemudian 
dikeluarkan kembali guna membiayai operasi perusahaan selanjutnya. 
 Pengertian modal kerja menurut Agnes Sawir (2003:129) adalah sebagai 
berikut : 

”Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, 
atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk 
membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”. 
Menurut J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham (Kutipan Agnes Sawir, 

2003:129) : 
”Modal kerja adalah investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek 
seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang dan 
persediaan”. 

 Pengertian-pengertian di atas, menunjukkan bahwa modal kerja adalah 
jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pendapat Lukas Setia Atmaja (2003:365) bahwa : 
“Modal kerja atau working capital, sering pula disebut sebagai gross 
working capital atau modal kerja kotor, di definisikan sebagai item-item 
pada aktiva lancar, yakni : kas (cash), sedangkan modal kerja bersih atau 
net working capital adalah aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang 
lancar”. 

 Mengenai pengertian modal kerja ini, Bambang Riyanto (2001:57-58) 
mengemukakan adanya beberapa konsep yaitu konsep kuantitatif, kualitatif dan 
fungsional, yang juga di ungkapkan oleh S. Munawir (2004:114-116), Agnes 
Sawir (2003:130) dan Djarwanto (2004:87-88), yaitu : 
1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-
unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar 
kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam di 
dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian 
modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. 
Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross 
working capital). 

2. Konsep Kualitatif 
Modal kerja menurut ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar 
dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 
likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang 



lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bersih 
(net working capital) 

3. Konsep Fungsional 
Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. 
Setiap dana yang di kerjakan atau di gunakan dalam perusahaan adalah 
dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang 
digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya langsung 
menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current income) dan ada 
sebagian dana lain yang juga di gunakan selama periode tersebut tetapi tidak 
seluruhnya  digunakan untuk menghasilkan “current income” 

 Dari pengertian-pengertian modal kerja  di atas, dapat disimpulkan bahwa 
modal kerja bruto (yang  dijadikan indikator) dapat didefinisikan sebagai investasi 
perusahaan atau dana yang tertanam dalam aktiva jangka pendek atau lancar. 
Seperti kas, sekuritas, piutang dan persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk 
kebutuhan operasi perusahaan dan selalu berputar dalam jangka pendek. 
 
Kinerja Perusahaan  
 Terdapat beberapa pengertian kinerja yang diungkapkan, diantaranya 
menurut Siegel, Shim, yang diterjemahkan oleh Kurdi (1999:340) yaitu :  

“Kinerja adalah pernyataan yang menyajikan ukuran hasil yang 
sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan periode yang 
sama”  

 Sedangkan Koetin (1994), Becker (1996) dalam penelitiannya 
mendefinisikan kinerja sebagai berikut : 

“Kinerja berarti prestasi kerja, sedangkan prestasi kerja adalah hasil kerja, 
dengan demikian kinerja adalah merupakan prestasi yang dicapai oleh 
suatu organisasi atau entitas dalam periode tertentu.” 
Dian Meriewaty dan Astuti Yuli Setyani (2005) dalam penelitiannya 

mengungkapkan pengertian kinerja perusahaan yaitu : 
“Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen 
yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektivitas pemanfaatan 
modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Kinerja 
operasional perusahaan merupakan kinerja yang diperoleh perusahaan 
dengan menggunakan modal kerja tanpa adanya hutang. Sedangkan 
kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja yang diperoleh dari 
kinerja perusahaan dengan menggunakan hutang”. 
 

Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar 
dan kreativitas yang ditetapkan sebelumnya (Siegel, Marconi; kutipan Mulyadi, 
2001:415). 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dan 
mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 
ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 



Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan 
untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui 
umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat 
intrinsik maupun ekstrinsik. (Mulyadi, 2001:416) 

 
Kembalian Investasi (Return On Invesment)  

Terdapat beberapa alat pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang 
lazim digunakan, diantaranya dengan menggunakan return on investment (ROI) 
yaitu angka rasio yang diperoleh dari hasil bagi antara laba operasi dengan aktiva 
operasi rata-rata (Hansen, Mowen: 2005). 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:440), kembalian investasi (return on 
investment) merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk 
menghasilkan laba. Formula untuk menghitung return on investment adalah 
sebagai berikut : 

Investasi
LabaROI   

 = 
Pendapatan

Laba  x  Investasi
Pendapatan  

Krismiaji (2002:320) juga menjelaskan bahwa penilaian kinerja untuk 
sebuah pusat investasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja laba 
dihubungkan dengan investasi yang dianggarkan dengan realisasinya. Salah satu 
instrumen yang digunakan adalah tingkat kembalian investasi (return on 
investment).  

Bambang Riyanto (2001:336) menyebutkan tingkat pengembalian 
investasi dengan istilah net earning power ratio (rate of return on investment 
/ROI) dengan metode perhitungan sebagai berikut : 

Aktiva`Jumlah 
PajakSesudah  Neto KeuntunganROI   

Dengan interpretasi : kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. 
 
Kerangka Pemikiran  

Modal kerja merupakan elemen penting perusahaan dalam menjalankan 
aktivitas rumah sakit, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutukan operasional 
perusahaan atau rumah sakit. Dimana seluruh kebutuhan rumah sakit sehari-hari ini 
akan selalu ada dalam rantai perputaran modal kerja. 

Meskipun rumah sakit bukan merupakan perusahaan yang berorientasi kepada 
profit namun laba merupakan tolak ukur dari keberhasilan rumah sakit dari segi 
finansial karena laba akan menunjukkan kinerja perusahaan dalam satu periode. 
Sementara laba dihasilkan sumbernya dari modal kerja. Sehingga antara modal kerja 
dengan laba dalam hal ini kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang sangat kuat. 

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengukur dan menganalisa 
kemampuannya dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba tersebut, 
sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendapatan dari hasil kegiatan 
usahanya, dalam hal ini kinerja perusahaan.  



Menurut Weston dan Copeland (1999:3) kinerja adalah hasil yang telah 
dicapai antar berbagai aktivitas yang dilakukan dan menggambarkan keadaan 
yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu alat untuk mengukur kinerja adalah 
rasio ROI (Return On Investment) yaitu angka rasio yang diperoleh dari hasil bagi 
antara laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata (Hansen, Mowen: 2005). 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:440), kembalian investasi (return on 
investment) merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk 
menghasilkan laba. Formula untuk menghitung return on investment adalah 
sebagai berikut : 

Investasi
LabaROI   

 = 
Pendapatan

Laba  x  
Investasi

Pendapatan  

Selain itu menurut pendapat Bambang Riyanto (2001:336) bahwa rumus 
ROI (return on investment) adalah sebagai berikut : 

Aktiva`Jumlah 
PajakSesudah  Neto KeuntunganROI   

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita ambil indikator kinerja 
perusahaan pada penelitian ini yaitu laba setelah pajak dan total aset.  

Bagi perusahaan pada umumnya masalah kinerja adalah lebih penting 
daripada  masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran 
bahwa perusahaan itu telah bekerja secara efisien. Dimana efisiensi ini dapat 
diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh tersebut dengan kekayaan atau 
modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain menghitung 
kinerjanya. Kinerja suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan 
aset yang menghasilkan laba tersebut.  
 Kinerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah kinerja yang diukur dari 
rasio keuangan karena dengan rasio keuangan ini akan memperlihatkan seberapa 
besar kemampuan perusahaan dalam hal ini rumah sakit dalam menghasilkan 
keutungannya dalam jangka waktu satu periode. Tren rasio meningkat pada setiap 
tahunnya maka akan menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. 

 
Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, penulis mengajukan hipotesis 
sebagai berikut: modal kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
 
Metode Penelitian   

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskritif analitis dengan 
pendekatan sensus. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang meneliti 
status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa yang sekarang dengan tujuan membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2000 : 
63).   

 



Operasionalisasi Variabel  
Sesuai dengan judul yang telah dipilih yaitu pengaruh modal kerja terhadap 
kinerja perusahaan perusahaan. Maka terdapat dua variabel yang 
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel lainya. Variabel tersebut adalah :  

a) Independent Variabel (X)  
Yaitu variabel bebas artinya variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 
Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah Modal 
Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.  

b) Dependent Variabel (Y)  
Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang 
merupakan variabel terikat adalah Kinerja perusahaan Perusahaan.  

Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 
mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Sudjana,1998:25). 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian 
hipotesis, data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode statistik parametrik (skala yang digunakan adalah rasio) 
untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis dalam penelitian ini akan 
dianalisis secara kuantitatif dimana modal kerja  berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja perusahaan.  

 
Hasil Penelitian 
Modal Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai modal kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciamis, diperoleh data bahwa modal kerja diperoleh/berasal 
dari total aktiva lancar (gross working capital). Adapun besarnya aktiva lancar 
disajikan pada tabel berikut :  

Tabel Aktiva Lancar Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis  
Periode tahun 2005 – 2011 

 

Periode Aktiva Lancar  
(Rp) 

Perubahan 
(Rp) 

2005        404,566,455  
2006        453,722,338          49,155,883  
2007    2,631,267,564    2,177,545,226  
2008    2,291,397,526     (339,870,038) 
2009    2,527,567,225       236,169,699  
2010    2,211,319,883     (316,247,342) 
2011    3,179,805,698       968,485,815  

 (Sumber : RSUD Ciamis 2012) 
 

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis  



Kinerja rumah sakit dapat menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan 
operasionalnya sehingga selanjutnya harus membuat strategi lagi agar RSUD terus 
memperoleh surplus yang sebesar-besarnya. Salah satu pertimbangan dalam 
meningkatkan kinerja adalah strategi pengelolaan modal kerja.  

Berikut adalah data surplus (defisit) dan total aktiva yang dapat dilihat 
dengan mengetahui rasio ROI: 

Tabel Return On Investment Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis  
Periode Tahun 2005 – 2011 

 
 

Tahun 
Surplus (Defisit) 

(Rp) 
Total Aktiva 

(Rp) 
ROI 
(Rp) 

2005      (8,677,757,666)    18,987,872,355  (0.457) 
2006   (10,567,668,767)    22,810,463,664  (0.463) 
2007   (10,404,062,438)    29,862,391,136  (0.348) 
2008   (33,374,019,618)    49,057,835,755  (0.680) 
2009   (12,972,943,440)    51,163,485,458  (0.254) 
2010   (19,676,642,723)    53,823,796,191  (0.366) 
2011   (22,921,871,379)    61,610,329,941  (0.372) 

(Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis) 
 

Pengaruh Modal Kerja terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Ciamis  

Untuk mengetahui pengaruh besarnya modal kerja terhadap kinerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciamis, maka dilakukan uji atas hipotesis. Di mana hipotesis 
tersebut adalah "modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan". 
Yang berarti bahwa modal kerja meningkat maka kinerja pun meningkat pula. 

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis koefisien korelasi 
dan koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS Versi 15.0. Hasil 
penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh modal 
kerja terhadap kinerja. Berikut ini adalah data modal kerja (sudah diloankan) dan 
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel Modal Kerja dan Kinerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis   

Periode tahun 2005 – 2011 
 

Tahun Modal Kerja  
(X) 

Kinerja  
(Y) 

2005 19.82 (0.457) 
2006 19.93 (0.463) 
2007 21.69 (0.348) 
2008 21.55 (0.680) 
2009 21.65 (0.254) 
2010 21.52 (0.366) 
2011 21.88 (0.372) 

        (Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis) 
 



 
a. Uji Regresi Linier Sederhana  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh modal kerja (variabel 
independen) terhadap kinerja (variabel dependen), maka digunakan alat 
analisis regresi linier sederhana sebagai berikut. 
Y = a + b(X) 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan menggunakan 
program SPSS. Ver. 15.0 diperoleh bahwa : 

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui nilai sebagai berikut: 
a =  -1,219 
b =  0,038 
Maka persamaan regresi adalah  
Y = -1,219 + 0,038 (X)  

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dikatakan bahwa 
apabila terdapat peningkatan modal kerja sebesar 1 rupiah (X = 1) maka akan 
menyebabkan kinerja meningkat sebesar Rp. 0,038. Jadi semakin naik modal 
kerja akan diikuti oleh kenaikan kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah 
Ciamis. 

b. Analisis Korelasi  
Untuk mengetahui besarnya derajat atau kekuatan korelasi antara 

modal kerja dengan kinerja, berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan program SPSS. 15.0 yang terdapat dalam tabel correlations, 
diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,246. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat keeratan hubungan yang disebabkan oleh modal kerja terhadap kinerja 
adalah sebesar 0,246 dan angka tersebut menunjukkan terjadi korelasi yang 
rendah.  

c. Analisis koefisien determinasi  
Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh modal kerja  terhadap 

kinerja maka rumus yang digunakan adalah : 
Kd = r2 x 100% 

Berdasarkan program SPSS. 15.0 yang terdapat dalam tabel summary 
diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,061, maka besarnya 
pengaruh modal kerja  terhadap kinerja adalah sebesar 6,1%. Dalam hal ini 
kinerja dipengaruhi oleh modal kerja  sebesar 6,1%, sisanya sebesar 93,9 % 
merupakan pengaruh faktor lain yaitu seperti: rasio likuiditas, strategi 
perusahaan dan lain-lain. 

d. Pengujian Hipotesis  
Sedangkan untuk menguji pengaruh modal kerja  terhadap kinerja, 

maka dapat digunakan uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 
berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara kedua variabel yaitu modal 
kerja sebagai variabel independen dengan kinerja sebagai variabel dependen.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada program SPSS yang terdapat 
dalam tabel coefficients pada lampiran 1, diperoleh nilai thitung sebesar 0,568 
kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2 
= 5 dan  = 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,571. Ternyata thitung lebih kecil 
dari ttabel (0,568<2,571) atau dengan melihat tingkat signifikan pada kolom sig. 



diperoleh 0,595 nilai tersebut lebih dari nilai  (0,05). Dengan demikian, 
hipotesis nol (Ho) diterima atau Ha (hipotesis alternatif) ditolak. Dengan 
diterimanya Ho bahwa pada tingkat keyakinan 95% modal kerja  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Dapat digambarkan pada sub struktur pengaruh modal kerja terhadap 
kinerja adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar: Pengaruh Modal kerja  Terhadap Kinerja Perusahaan 
 

 
Simpulan 

Berdasarkan bahasan-bahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 
pengaruh modal kerja terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dapat 
ditarik  simpulan sebagai berikut : 
1). Modal kerja yang digunakan yaitu modal kerja bruto atau jumlah seluruh 

aktiva lancar. Modal kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dari periode 
tahun Tahun 2005 – 2011 secara umum mengalami fluktuasi namun terjadi 
kenaikan terbesar pada periode tahun 2007 yaitu sebesar Rp 2,177,545,226. 
Kenaikan sebesar ini disebabkan karena pada tahun ini pendapatan rumah sakit yang 
sangat besar sehingga aktiva lancar berupa kas, piutang dan persediaan ikut naik. 

2). Kinerja rumah sakit yang diukur dengan rasio Return On Investment (ROI) 
periode tahun 2005 – 2011 secara umum menunjukkan keadaan yang 
berfluktuasi, Hal ini disebabkan karena setiap periodenya terjadi defisit (tidak 
terdapat surplus) yang berfluktuasi tergantung dari pendapatan retribusi daerah 
dari kesehatan (pendapatan rumah sakit) dan belanja segala kebutuhan rumah 
sakit mulai dari belanja operasional sampai dengan belanja modal yang terjadi 
pada periode tersebut. Oleh karena itu rasio perbandingan antara 
surplus/defisit ikut berfluktuasi juga.  

3). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pada tigkat keyakinan 95% modal 
kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Ciamis artinya dengan modal kerja bruto atau seluruh aktiva lancar 
yang dimiliki tidak secara signifikan dapat mempengaruhi terhadap kinerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. 

 
Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1). Melihat modal kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis bernilai besar, 
maka diharapkan agar modal kerja tersebut dapat dialokasikan dengan baik 

Modal Kerja   Kinerja 
Perusahaan 

6,1% 

 93,9% 



sesuai dengan kebutuhan operasional mengingat bahwa sampai saat ini Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciamis belum mencapai surplus sesuai dengan yang 
diharapkan. 

2). Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan konsep skripsi ini, 
dengan membahas variabel lain yang mempengaruhi kinerja terutama pada 
perusahaan yang profit oriented diantaranya variabel likuiditas, profitabilitas, 
biaya tenaga kerja dan yang lainnya, atau dengan menambah variabel lainnya. 
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