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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan penulis adalah yang 

dilakukan oleh Tamimeasan (2007) PT. AGRI HALBA Klakah-Lumajang. 

Modal kerja PT. AGRI HALBA tahun 2006 tidak optimal. Hasil analisis 

penelitian menunjukkan modal kerja riil yang digunakan PT. AGRI HALBA 

tidak sesuai dengan modal kerja optimal. Modal kerja  riil mengalami 

kelebihan dana pada aktiva lancar, dengan demikian hipotesis dalam penelian 

ini terbukti.   

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006), perusahaan Tenun 

CV. Tumiran Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan 

modal kerja dan sumber pemenuhan modal kerja CV. Tumiran Tulungagung 

menunjukkan tidak optimal, sehingga nilai profitabilitas modal kerja realisasi 

lebih kecil dari profitabilitas modal kerja optimal. Perbedaan dari peneliti 

sebelumnya adalah obyek dan tahun yang diteliti, sedangkan persamaannya 

ialah sama-sama menggunakan metode perputaran modal kerja dimana 

menghitung elemen perputaran modal kerja. 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian modal kerja 

Sawir (2005:129) “Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana 



11 
 

 

yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan 

sehari-hari”. Weston dan Brigham (dalam Sawir, 2005:139) modal kerja 

adalah investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, 

sekuritas, (surat-surat berharga), piutang dagang, dan persediaan”. 

Jumingan (2007:67) modal kerja hanyalah jumlah dana yang 

digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, 

persediaan barang dagang, piutang (setelah dikurangi profit margin), 

menyusun aktiva tetap. 

Kasmir (2010:210) modal kerja adalah modal yang digunakan 

untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang 

memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva 

lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar 

dikurangi dengan utang lancar. Atau kata lain modal kerja merupakan 

investasi yang ditamankan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek 

seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar 

lainnya. 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal 

kerja dibagi dua macam yaitu modal kerja bersih dan modal kerja kotor. 

Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek 

dan aktiva lancar. 

 

 



12 
 

 

2. Konsep-konsep Modal Kerja 

Riyanto (2008:57) mengemukakan modal kerja de dalam beberap 

konsep, diantaranya adalah sebagai berikkut : 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menunjukan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk 

tujuan  operasional jangka pendek. Konsep ini menganggap bahwa 

modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (gross working capital). 

b. Konsep Kualitatif  

Menitikberatkan pada kualitas modal kerja menurut konsep ini 

modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar 

(net working capital) sehingga menunjukan margin of protection 

(tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek).  

c. Konsep Fungsional 

Menitikberatkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam 

menghasilkan laba usaha pokok perusahaan yaitu current income dan 

future income. 

Modal kerja merupakan hal yang terpenting di dalam 

membelanjai operasional perusahaan sehari-hari. Konsep-konsep 

modal kerja di atas dapat mencakup baik untuk usaha mendapatkan, 

menyediakan dana yang dibutuhkan perusahaan maupun usaha untuk 

menggunakan dana tersebut. Secara efisiensi dann tetap 

mempertahanka arus pendapatan guna kelangsungan pendapatan 

perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya.  
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Husband dan Dockerey (dalam Suyadi, 2002:131) memberikan 

pengertian modal kerja ke dalam dua konsep sebagai berikut : 

a. The Gross Concept of Working Capital. 

Modal kerja merupakan seluruh jumlah aktiva lancar yang terdapat 

dalam neraca suatu perusahaan. Konsep ini merupakan konsep yang 

banyak diaplikasikan oleh ekonom dan pengusaha. Peran pengusaha 

sebagai praktisi menitikberatkan penggunaan seluruh modal 

pengusaha akan berusaha agar seluruh modal kerja yang dimiliki bisa 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

b. The Net Concept of Working Capital. 

Modal kerja adalah selisih current assets dengan  current liabilities. 

Konsep ini dianut oleh para akuntan dengan anggapan bahwa modal 

kerja merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Jadi, mereka 

hanya meninjaunya dari segi likuiditasnya, yakni kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiaban-kewajiban (utang) jangka 

pendek. 

Modal kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

kuantitatif karena merupakan kebutuhan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini adalah seluruh jumlah 

aktiva lancar terdiri dari unsur elemen kas, piutang, dan persediaan. 
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3. Elemen-eleman Modal Kerja 

a. Kas 

Skousen (2009 : 427) kas adalah aset lancar paling likuid dan 

terdiri dari bagian yang bertindak sebagai alat pertukaran serta 

memberikan dasar untuk perhitungan akuntasi, agar dapat dilaporkan 

sebagai “kas”, suatu bagian harus tersedia dan tidak dibatasi (terikat) 

penggunaannya untuk pembayaran kewajiban saat ini. 

Ikatan Akuntansi Indonesia  (2009: 22) menjelaskan kas terdiri 

dari : saldo kas (Cash on Hand) dan rekening giro. Setara kas (Cash 

Equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 

pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 

tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. 

Sukrisno (2008:145) menyatakan Kas adalah uang dan surat 

berharga lainnya yang sangat lancar dan dapat digunakan setiap saat, 

dengan memenuhi syarat : Setiap saat dapat ditukar menjadi uang, 

tanggal jatuh temponya sangat dekat dan kecil resiko perubahan nilai 

yang disebabkan perubahan tingkat bunga. 

Baridwan (2003:85), menjelaskan  “ kas merupakan suatu alat 

pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi”. 

Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling sering berubah, 

hampir dalam setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi 

kas. 
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Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan 

alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan 

hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar 

nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat 

diambil sewaktu-waktu. 

Riyanto (2001:54) Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang 

paling tinggi tingkat likuditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada 

didalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya, berarti 

bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa 

perusahaan harus berusaha untuk dapat mempertahankan persediaan 

kas yang sangat besar, karena makin besarnya kas berarti makin 

banyaknya uang yang menganggur sehingga akan memperkecil 

profitabilitasnya. Sebaliknya kalau perusahaan hanya mengejar 

profitabilitas  akan berusaha agar semua persediaan kasnya dapat 

diputarkan atau dalam keadaan bekerja. Apabila perusahaan 

menjalankan tindakan tersebut maka menempatkan perusahaan dalam 

keadaan likuid sewaktu-waktu ada tagihan. 

Pengeluaran kas dari perusahaan dapat bersifat terus-menerus 

atau kontiniu, aliran kas keluar yang sifatnya tidak terus-menerus atau 

bersifat intermitent. Selain aliran kas keluar ada juga aliran kas masuk 

bersifat kontiniu dan intermitent seperti pada kas keluar. 
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b. Piutang 

Riyanto (2001:85) dalam rangka usaha untuk memperbesar 

volume penjualannya kebanyakan perusahaan besar menjual 

produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan 

penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, dan barulah 

kemudian pada hari jatuh tempo akan terjadi aliran kas masuk yang 

berasal dari pengumpulan piutang. Maka, piutang merupakan elemen 

modal kerja yang selalu keadaan berputar terus-menerus dalam 

perputaran modal kerja. 

Skousen (2009:413), secara umum, istilah piutang dapat 

diterapkan ke semua klaim atas uang, barang, dan jasa, akan tetapi 

untuk tujuan akuntansi istilah tersebut secara umum digunakan dalam 

lingkup yang lebih sempit untuk mengambarkan klaim yang 

diharapkan akan selesai dengan diterimanya uang tunai (kas). 

Soemarso (2009:338), piutang berasal dari penjualan barang 

atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan, 

perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau 

perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat 

menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau 

jasa lain kepada pihak yang berpiutang. 

c. Persediaan Barang 

Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam 

operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan 
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aktiva lancar tersebar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. 

Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika 

kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. 

Riyanto (2001:72) inventory atau persediaan dagang sebagai 

elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang dalam keadaan 

berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan. 

Masalah investasi dalam inventory merupakan maslah dalam 

pembelanjaan aktif. Masalah penentuan besarnya investasi atau 

alokasi modal dalam inventory yang mempunyai efek langsung 

terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan penetapan tentang 

besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan 

perusahaan. 

Warren (2005:440) mengatakan persediaan adalah “barang 

dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan 

dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau disimpan 

untuk tujuan itu” persediaan yang diperoleh perusahaan langsung 

dijual kembali tanpa mengalami proses produksi selanjutnya disebut 

persediaan barang dagang. 

Pengertian persediaan bahan baku menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2009 : 14.2) adalah : 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 

b. Dalam proses produksi atau dalam perjalanan. 
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c. Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapannya (supllier) untuk 

digunakan dalam proses pemberian jasa. Agar dapat memenuhi 

permintaan yang diantisipasi akan terjadi. 

Persediaan memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan, yaitu : 

a. Untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi. 

b. Untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas, karena 

membeli dalam jumlah banyak akan dapat diskon. 

c. Untuk headging dari inflasi dan perubahan harga. 

d. Untuk menjaga kelangsungan operasional dengan cara persediaan 

dalam proses. 

Biaya persediaan terdiri dari seluruh pengeluaran, baik yang 

langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan pembelian, 

persiapan, dan penempatan persediaan untuk dijual. Biaya persediaan 

bahan baku atau barang yang diperoleh untuk dijual kembali adalah  

harga pembelian, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan seluruh 

biaya yang terjadi sampai barang siap untuk dijual. 

Skousen (2009:571), “Persediaan adalah istilah yang diberikan 

untuk aktiva yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau 

aktiva yang dimasukan secara langsung atau tidak langsung ke dalam 

barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual”. Kesimpulannya 

adalah bahwa persediaan merupakan istilah yang menunjukan segala 

sesuatu dari sumber daya dalam proses bertujuan untuk mengantisipasi 
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terhadap segala kemungkinan yang terjadi baik karena adanya permintaan 

maupun ada masalah lain. 

4. Jenis-jenis Modal Kerja 

Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode 

belum tentu sama, hal ini disebabkan oleh berubah-ubahnya proyeksi 

volume produksi yang akan dihasilkan perusahaan. Taylor (dalam 

Riyanto, 2007:61) modal kerja digolongkan ke dalam dua jenis sebagai 

berikut :  

a. Modal Kerja Permanen. 

Modal kerja permanen (permanen working capital) adalah modal 

kerja yang selalu harus ada pada perusahaan agar perusahaan dapat 

menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Modal kerja ini terbagi menjadi dua golongan yaitu : 

1) Modal Kerja Primer adalah modal kerja minimal yang harus ada 

dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa 

beroperasi. 

2) Modal Kerja Normal adalah modal kerja yang harus ada agar 

perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. 

Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. 

b. Modal Kerja Variabel. 

Sutrisno (2003:41) modal kerja variabel (variabel working capital) 

adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 
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perubahan kegiatan atau keadaan lain yang mempengaruhi 

perusahaan. Modal kerja variabel dibedakan terdiri dari: 

1) Modal Kerja Musiman. 

Merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk 

mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. 

2) Modal Kerja Siklis. 

Modal kerja yang jumlahnya dipengaruhi fluktuasi konjungtur. 

3) Modal Kerja Darurat. 

Modal kerja ini jumlahnya kebutuhannya dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. 

Berdasarkan keterangan mengenai jenis-jenis modal kerja di atas, 

maka pada hakikatnya modal kerja merupakan sejumlah dana terus-

menerus harus ada dalam menopang aktivitas-aktivitas operasional 

perusahaan yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk 

memperoleh barang atau jasa dengan waktu penerimaan penjualan. 

Perusahaan harus menyediakan modal kerja yang jenisnya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keadaan yang berlaku, dan situasi yang sedang 

terjadi agar kontinuitas perusahaan dapat terjaga. 

5. Kebijakan Modal Keja 

Sutrsino (2008:42), kebijakan modal kerja merupakan strategi 

yang diterapkan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal 

kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Seperti diketahui bahwa 

sumber dana untuk memenuhi modal kerja bisa dipilih dari sumber dana 
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berjangka panjang atau sumber dana berjangka pendek. Masing-masing 

alternatif mempunyai konsekuensi dan keuntungan. 

Modal kerja pada dasarnya adalah dana masa perputaran jangka 

pendek, tetapi karena ada dana (modal kerja) yang selalu harus ada dalam 

perusahaan (modal kerja permanen) artinya dana tersebut harus ada dalam 

jangka panjang, maka perlu kebijaksanaan untuk mencari sumber 

pembelanjaan sehingga diperoleh dana yang paling murah. Kebijakan 

modal kerja apa yang harus diambil oleh perusahaan ini tergantung dari 

seberapa besar manajer mengambil risiko. (Sutrisno 2008:42) kebijakan 

modal kerja yang bisa diambil perusahaan adalah:  

a. Kebijakan Konservatif 

Rencana pemenuhan kebutuhan dana konservatif merupakan 

rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih banyak 

menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan jangka 

pendek. Dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian 

modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang, 

sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dipenuhi oleh 

sumber dana jangka pendek. Kebijakan ini disebut konservatif (hati-

hati), karena sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo 

yang lama, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam 

pelunasan kembali artinya perusahaan mempunyai tingkat keamanan 

atau margin of safety yang besar. 
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b. Kebijakan Moderat atau Hedging 

Pada kebijakan atau strategi pendanaan ini perusahaan membiayai 

setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama 

dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang 

bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan 

didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat 

variabel atau modal kerja variabel akan didanai oleh sumber dana 

jangka pendek. Kebijakan ini didasarkan atas prinsip matching 

principle yang menyatakan bahwa jangka waktu sumber dana 

sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan. 

Bila dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek maka 

didanai dengan sumber dana jangka pendek, demikian pula jika dana 

tersebut diperlukan untuk jangka panjang maka sebaikna didanai oleh 

sumber dana jangka panjang. Dengan demikian resiko yang dihadapi 

hanya terjadinya penyimpangan aliran kas yang diharapkan. Oleh 

karena itu kesulitan yang dihadapi adalah memperkirakan jangka 

waktu atau skedul arus kas bersih dan pembayaran hutang selalu 

terdapat unsur ketidakpastian. Pada kebijakan ini akan muncul trade-

off antara rentabilitas dan risiko. Semakin besar margin of safety yang 

ditentukan untuk menutup penyimpangan arus kas bersih semakin 

aman bagi perusahaan bagi perusahaan, tetapi harus menyediakan 

dana yang jangka waktunya melebihi kebutuhan dana yang akan 

digunakan, akibatnya akan terjadi dana menganggur dan hal ini akan 
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menurunkan profitabilitas. Bila resiko rendah akan mengakibatkan 

rentabilitas juga rendah. 

c. Kebijakan Agresif  

Bila pada hakikatnya kebijakan konservatif perusahaan lebih 

mementingkan faktor keamanan sehingga margin of safetynya sangat 

besar, tetapi tentunya akan mengakibatkan tingkat profitabilitas 

menjadi rendah. Sebaliknya dengan kebijakan agresif, sebagian 

kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana 

jangka pendek. Pada pendekatan ini perusahaan berani menanggung 

resiko yang cukup besar, sedangkan trade-off yang diharapkan adalah 

memperoleh rentabilitas yang lebih besar. 

6. Fungsi Modal Kerja  

Jumingan (2006:67) manfaat lain dari tersedianya modal kerja 

yang cukup adalah sebagai berikut : 

a. Modal kerja melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa 

turunnya nilai aktiva lancar, seperti adanya kerugian karena debitur 

tidak membayar, turunnya nilai persediaan karena harganya merosot. 

b. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

jangka pendek tepat pada waktunya. 

c. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai  

sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. 
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d. Menjamin perusahaan memiliki  credit standing dan dapat mengatasi 

peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian dan 

sebagainya. 

e. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

guna melayani permintaan konsumennya.  

f. Memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang 

menguntungkan kepada pelanggan. 

g. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa dan 

suplai yang dibutuhkan. 

h. Memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam periode resesi 

atau depresi. 

7. Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja  

Munawir (2007:117) modal kerja memang sangat penting bagi 

perusahaan, oleh karena itu dalam menentukan besarnya modal kerja 

yang dibutuhkan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Sifat atau Tipe Perusahaan. 

Modal kerja suatu perusahaan dagang relatif lebih rendah bila di 

bandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, 

karena tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang 

maupun persediaan.  
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b. Waktu Produksi Barang. 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan 

dijual maupun bahan baku yang akan diproduksi sampai barang itu 

dijual. 

c. Syarat Pembelian Bahan Baku. 

Syarat pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang atau barang dagangan sangat mempengaruhi 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan yang 

bersangkutan. 

d. Syarat Penjualan. 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pembeli akan mengakibatkan semakin besarnaya jumlah modal kerja 

yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. 

e. Tingkat Perputaran Persediaan (Inventory Turnover). 

Menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin 

tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang 

diinvestasikan dalam persediaan semakin rendah. 

8. Manajemen Modal Kerja 

Sawir (2005:133) ”manajemen modal kerja adalah kegiatan yang 

mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban 

jangka pendek perusahaan”. Manajemen modal kerja merupakan hal yang 

sangat penting karena pertama aktiva lancar perusahaan manufaktur 
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mngembangkan lebih dari separuh total aktivanya, sedangkan bagi 

perusahaan distribusi jumlahnya bisa lebih besar lagi. 

Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar 

dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja netto yang layak dan 

menjamin tingkat profitabilitas perusahaan. Adapun sasaran yang ingin 

dicapai dari manajemen modal kerja adalah : 

a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar 

sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau 

lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-

aktiva tersebut. 

b. Meminimalkan biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva 

lancar. 

c. Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan 

dana dari sumber hutang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. 

Horne dan Wachowicz (2005:309) “manajemen modal kerja yang 

baik didasarkan pada dua isu keputusan mendasar, isu tersebut adalah 

penentuan tingkat investasi aktiva lancar dan bauran pendanaan. 

a. Tingkat investasi aktiva lancar optimal.  

Dalam menentukan jumlah atau tingkat aktiva lancar pihak 

manajemen harus mempertimbangkan keuntungan dan kelebihan 

antara profitabilitas dan resiko. Bagi setiap tingkat output, perusahaan 

dapat memiliki sejumlah tingkat aktiva lancar yang berbeda. Semakin 
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besar output, semakin besar kebutuhan untuk investasi dalam aktiva 

lancar untuk mendukung output atau penjualan. 

b. Bauran yang tepat atas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang 

yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aktiva lancar. 

Cara aktiva perusahaan didanai melibatkan keuntungan dan 

kerugian antara resiko dan profitabilitas. Sejalan dengan pertumbuhan 

aktiva lancar, utang usaha dan pembayaran akan cenderung naik, 

sehingga sebagian mendanai pembangunan aktiva. Dengan berjalanya 

waktu, dapat diperkirakan untuk membayar lebih banyak biaya bunga 

untuk utang jangka panjang daripada untuk pinjaman jangka pendek, 

yang secara terus-menerus diperpanjang pada saat jatuh tempo. 

Penggunaan utang jangka pendek akan menghasilkan laba yang lebih 

tinggi karena utang akan dibayar selama periode yang bahkan tidak 

membutuhkannya. 

9. Penentuan Kebutuhan Modal Kerja 

Bagian terpenting dalam manajemen perusahaan adalah 

merencanakan dan menentukan kebutuhan modal kerja dengan tepat, 

kesalahan dalam menetapkan besarnya kebutuhan modal kerja dapat 

merugikan perusahaan. Jumlah maupun bentuk modal kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan berbeda antara satu dengan yang lain. 

Kebijaksanaan yang disesuaikan pimpinan perusahaan masing-masing 

dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, pihak 
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manajemen akan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin 

kontinuitas operasinya tersebut. 

Apabila perusahaan hanya menjalankan usaha satu kali saja maka 

kebutuhan modal kerja cukup sebesar modal kerja yang dikeluarkan 

selama satu periode putaran saja. Tetapi pada umumnya peruahaan 

didirikan tidak dimaksud untu menjalankan usaha satu kali saja, 

melainkan untuk seterusnya dan dimana setiap ada aktivitas usaha. Bagi 

perusahaan yang disebutkan terkhir ini dengan sendirinya kebutuhan 

modal kerjanya tidak cukup hanya sebesar apa yang diperlukan selama 

satu periode perputaran saja, melainkan sebesar jumlah pengeluaran 

setiap harinya dikalikan dengan periode perputannya Modal kerja yang 

cukup membuahkan keuntungan bagi perusahaan untuk beroperasi secara 

ekonomis. (Sutrisno, 2003:50) mengemukakan bahwa penentuan 

kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Keterikatan Dana 

Menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini, maka perlu 

diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yakni (1) periode terikatnya 

modal kerja dan (2) proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Periode 

terikatnya modal kerja adalah jangka waktu yang diperlukan mulai 

kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi 

kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin 

memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian sebaliknya 
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bila periode terikatnya modal kerja semakin kecil kebutuhan modal 

kerja juga semakin kecil. 

Periode terikatnya modal kerja pada perusahaan perdagangan 

biasanya lebih rendah dibanding perusahaan industri. Perusahaan 

dagang, periode terikatnya modal kerja dimulai dari kas dibelikan 

barang dagangan yang kemudian dijual (misalkan dengan kredit) akan 

menjadi piutang dan setelah piutang terbayar, maka akan menjadi kas 

lagi. Lamanya barang dagangan terjual dan lamanya piutang tertagih 

tersebut merupakan periode terikatnya modal kerja. 

 

 

Gambar 2.1 Periode Terikatnya Modal Kerja Perusahaan Dagang 

Perusahaan industri, periode terikatnya modal kerja dimulai dari 

kas dibelikan bahan baku yang kemudian diproses kedalam proses 

produksi sehingga menjadi barang jadi, barang jadi dijual menjadi 

piutang dagang dan bila piutang telah dibayar akan menjadi kas lagi. 

Masing-masing elemen kas tersebut terikatnya membutuhkan waktu 

beberapa lama. 

 

 

Gambar 2.2 Periode Terikatnya Modal Kerja Perusahaan Industri 

 

 

 

Kas Barang Piutang Kas 

Kas Kas Bahan 

Baku 

Proses 

Produksi 

Barang 

Jadi 

Piutang 

Dagang 



30 
 

 

b. Metode Perputaran Modal Kerja 

Metode ini memaparkan besarnya modal kerja ditentukan dengan 

cara perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 

Perputaran elemen modal kerja ditemukan kemudian dihitung periode 

terikatnya elemen modal kerja, dan hasilnya dijumlahkan menjadi 

periode terikatnya modal kerja. 

c. Metode Aliran Kas 

Proses aliran kas di perusahaan terjadi terus-menerus sepanjang 

yang bersangkutan terdiri dari aliran kas masuk (cash inflow) dan 

aliran kas keluar (cash outflow). Aliran kas masuk meliputi hasil 

penjualan produk atau jasa perusahaan secara tunai, penagihan 

piutang dan penjualan secara kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, 

penanaman investasi, pinjaman hutang dari pihak lain, penerimaan 

sewa dan pendapatan lain-lain. 

Aliran kas keluar meliputi pengeluaran biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung dan biaya pabrik lain (overhead), pengeluaran biaya 

administrasi umum dan administrasi penjualan untuk pembelian 

aktiva tetap. 

10. Perputaran Modal Kerja 

Perusahaan akan berjalan dan dapat berkembang bila perusahaan 

dapat memutarkan modal kerjanya dengan baik dan cepat. Perputaran 
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modal kerja merupakan alat ukur perusahaan untuk mengetahui efektifitas 

dari sumber daya modal dalam satu periode. 

Munawir (2007:55) “Untuk mengetahui kemampuan modal kerja 

berputar dalam setiap periodenya dapat dilihat melalui rasio antara total 

penjualan dengan jumlah modal kerja rata–rata. Rasio ini menunjukkan 

hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan 

banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perushaan untuk tiap rupiah 

modal kerja. Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan adanya 

kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran 

komponen–komponen dalam modal kerja tersebut, seperti perputaran 

persediaan, piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar.” 

Halim (2007:108) menyatakan bahwa, “Perputaran modal 

ditentukan dengan memperhatikan perputaran elemen-elemen pembentuk 

modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan.” 

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa perputaran modal 

kerja adalah kemampuan perusahaan mengelola sumber daya modal yang 

ada di perusahaan dengan melakukan perputaran persediaan, piutang, dan 

arus kas (Cash Flow). Bilamana komponen-kompenen dalam modal kerja 

tersebut dapat berputar dengan baik terutama piutang maka modal kerja 

perusahaan akan berputar dengan cepat. 

11. Modal Kerja Optimal 

Sutrisno (2003:43) masa perputaran modal kerja menunjukkan 

tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat masa 
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perputaran modal kerja semakin efisien penggunaan modal kerja dan 

tentunya investasi pada modal kerja semakin kecil. Penggunaan modal 

kerja yang efisien menunujukkan bahwa modal kerja tersebut optimal. 

Nilai modal kerja optimal dapat dihitung dengan cara penjualan tahun 

yang akan datang dibagi dengan perputaran modal kerja secara 

keseluruhan pada tahun sebelumnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan elemen aktiva lancar dapat 

diketahui besarnya modal kerja. Estimasi nilai penjualan tahun 

mendatang dengan perputaran modal kerja ditemukan maka selanjutnya 

dapat dihitung nilai modal kerja optimal tahun mendatang, sebagai 

berikut: 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡−1
 

 

Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana menganggur dan 

tidak digunakan secara optimal, sehingga profitabilitas perusahaan kecil. 

Modal kerja yang terlalu kecil akan menghambat atau mengganggu 

kalancaran proses produksi karena kekurangan dana. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.3 yang  

menjelaskan alur berfikir penelitian ini dalam menganalisis modal kerja 

perusahaan.  
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Laporan keuangan perusahaan CV. Rekavisitama Malang berupa 

neraca dan laporan laba rugi. Analisis modal kerja yang digunakan adalah 

perputaran modal kerja, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perputaran 

modal kerja dimulai sejak dana digunakan sampai kembali lagi. Setelah 

menganalisis perputaran modal kerja maka dihitung kebutuhan modal kerja 

untuk mengetahui besar kecilnya modal kerja optimal bagi perusahaan. 

Ukuran optimal apabila modal kerja riil sama dengan modal kerja 

perhitungan, sedangkan modal kerja riil tidak sama dengan modal kerja 

perhitungan maka dikatakan tidak optimal. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat diambil suatu hipotesis 

sebagai berikut, bahwa modal kerja perusahaan CV. REKAVISITAMA 

Malang tahun 2007-2011 tidak optimal. 
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