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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Fitria 2007 melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara efisiensi modal kerja dengan rentabilitas KPRI di 

Semarang, untuk mengetahui seberapa besar hubungan efisiensi modal kerja 

terhadap rentabilitas di KPRI Semarang dan untuk mengetahui tingkat efisiensi 

modal kerja di KPRI Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

bahwa  terdapat pengaruh antara perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi. Secara parsial terdapat 

pengaruh antara perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi. 

Peneliti lainnya dilakukan oleh Hidayati (2009) yaitu studi kasus 

pada Koperasi Primkoppol Polres Sampang Madura. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukan bahwa pengelolaan modal kerja koperasi Primkoppol 

Polres Sampang Madura pada laporan keuangan tahun 2005-2007 secara umum 

memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang cukup baik. Pengukuran efisiensi 

adalah periode keterikatan modal kerja dilihat dari perbandingan antara jumlah 

kebutuhan modal kerja riil dengan modal kerja ideal. Secara keseluruhan 

pengelolaan modal kerja efisien, karena kebutuhan modal kerja riil tidak lebih 

besar dari modal kerja ideal. Sedangkan pengukuran efektivitas adalah adalah 

inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, asset turnover, 

working capital turnover, current ratio, quick ratio. Secara keseluruhan sudah 

efektif, untuk working capital turnover pada koperasi tidak efektif. Hal ini 
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dikarenakan pada setiap tahunnya cenderung naik turun. 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. Modal kerja 

Martono dan Harjito (2004:72) modal kerja (working capital) adalah 

dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan 

sehari-hari. 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. 

Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi 

perusahaan dalam aset jangka pendek (current assets). Artinya bagaimana 

mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. secara umum konsep 

modal kerja dibagi tiga, pertama, Konsep Kuantitatif menyebutkan bahwa 

modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini bagaimana 

mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam 

jangka pendek. Konsep ini disebut modal kerja kotor (gross working 

capital). 
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Kedua, Konsep Kualitatif merupakan menitikberatkan kepada 

kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara 

jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal 

kerja bersih (net working capital).  

Ketiga, Konsep Fungsional menekankan kepada fungsi dana yang 

dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang 

dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. 

Sawir (2005:129) “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”. 

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”. 

 
2. 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 
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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 

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. 
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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. 

 
3. Fungsi Modal Kerja  

Tunggal (2000:91-92), fungsi modal kerja antara lain adalah sebagai 

berikut,  

a. Modal kerja itu menampung kemungkinan akibat buruk yang 

ditimbulkan karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan 

nilai piutang yang diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau 

penurunan nilai persediaan.  

b. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk 

membayar semua hutang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk 

memanfaatkan potongan tunai dengan menggunakan potongan tunai 

maka jumlah yang akan dibayarkan untuk pembelian barang menjadi 

berkurang.  

c. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk 

memelihara “Credit Standing” perusahaan yaitu penilaian pihak 

ketiga, misalnya bank dan para kreditor akan kelayakan perusahaan 
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untuk memelihara kredit. Di samping itu modal kerja yang 

mencukupi memungkinkan perusahaan untuk menghadapi situasi 

darurat seperti dalam hal terjadi; pemogokan, banjir, dan kebakaran. 

d. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat 

kredit pada para pembeli. Kadang-kadang perusahaan harus 

memberikan kepada para pembelinya syarat kredit yang lebih lunak 

dalam usaha membantu para pembeli yang baik untuk membiayai 

operasinya.  

e. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan 

persediaan pada suatu jumlah yang mencukupi untuk melayani 

kebutuhan para pembeli dengan lancar. 

f. Modal kerja memungkinkan pimpinan perusahaan untuk 

menyelenggarakan perusahaan lebih efisien dengan jalan 

menghindarkan kelambatan dalam memperoleh bahan, jasa, dan alat-

alat yang disebabkan karena kesulitan kredit. 

g. Modal kerja yang mencukupi, memungkinkan pula perusahaan untuk 

menghadapi masa resesi dan depresi dengan baik. 

4. 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. 

5. Sumber Modal Kerja  

Kasmir (2010:219), kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan 

perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk kebutuhan tersebut diperlukan 

sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. 

Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, 

a. Hasil operasi perusahaan adalah pendapatan atau laba yang 

diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang 

diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan.  

b. Keuntungan penjualan surat berharga, juga dapat digunakan untuk 

keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dengan 

harga jual surat berharga.  
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c. Penjualan saham, artinya perusahaan melepaskan sejumlah saham 

yang dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. 

d. Penjualan aktiva tetap. Maksudnya yang dijual disini adalah aktiva 

tetap yang kurang produktif atau masih menganggur.  

e. Penjualan obligasi, artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah 

obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya.  

f. Memperoleh pinjaman dari kreditur, terutama pinjaman jangka 

pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga digunakan, 

hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan 

untuk kepentingan investasi.  

g. Memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga. Dana hibah ini 

biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman dan 

tidak ada kewajiban pengembalian. 

Secara khusus sumber modal kerja dibagi dua macam, pertama, 

pembiayaan permanen merupakan modal yang digunakan untuk 

mempertahankan sirkulasi modal perusahaan agar tidak macet atau 

mengalami kesulitan. Sumber utama modal permanen adalah modal 

sendiri namun jika kurang dapat ditambah dari pinjaman jangka panjang. 

Kedua, pembiayan lancar digunakan untuk membiayai modal kerja 

variabel. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja  
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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.  

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 persaediaan tersebut diganti. Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang di investasikan 

dalam persediaan semakin rendah. 
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7. Elemen-elemen modal kerja 

Sawir, (2007:46) unsur–unsur modal kerja terdiri dari tiga yaitu: “ 

Kas, Piutang, Persediaan”. Ketiga komponen tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Kas 

Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 85) memberikan 

pengertian sebagai berikut Kas adalah alat pembayaran yang siap 

dan bebas digunaka untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. 

Yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan 

yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kegiatan umum 

perusahaan. 

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

pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi. 

Dalam neraca kas merupakan aktiva yang paling serimg berubah. 

Hampir dalam setiap transaksi dengan pihak luar selalu 

mempengaruhi kas. 

Dari defenisi 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. 

Kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Dalam pengertian ini termasuk pula simpanan uang 
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yang ada pada suatu bank. Kas dapat digunakan untuk memenuhi 

segala kewajiban finansial perusahaan. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam menentukan 

kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga kas harus diawasi dengan 

sebaik–baikya baik dari segi penerimaan (sumber–sumbernya) 

maupun penggunaanya. Sawir, (2007:46) Penerimaan dan 

pengeluaran kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari: 

a) Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang 

berwujud atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang 

diimbangi dengan penambahan kas. 

b) Penjualan atau adanya penambahan modal pemilik perusahaan 

dalam bentuk kas.  

c) Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka panjang maupun 

jangka pendek yang lain serta bertambahnya hutang yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas.  

d) Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas 

yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas.  

e) Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya 

pengembalian pembayaran pajak pada periode–periode 

sebelumnya. 

Sawir, (2007:47-48) Penggunaan atau pengeluaran kas dapat 

disebabkan adanya transaksi–transaksi sebagai berikut: 
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a) Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

b) Penarikkan kembali saham yang beredar maupun adanya 

pengambilan kas perusahaan oleh pemilik.  

c) Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek atau 

jangka panjang.  

d) Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran 

biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian 

perlengkapan kantor, advertensi, dan adanya persekot biaya 

maupun persekot pembelian. 

e) Pengeluaran kas untuk membayar deviden, pembayaran pajak, 

denda–denda lainnya. ( Munawir, 2007) 

Aliran kas masuk dan keluar akan terus terjadi dalam perusahaan, 

sedangkan pengaturan kas dimaksudkan agar aliran kas keluar berjalan 

sesuai kebutuhan, termasuk pengawasan terhadap terjadinya kebocoran– 

kebocoran yang disebabkan oleh: 

a) Kurang pengaturan pelayanan yang menyebabkan perusahaan 

kehilanggan langganan. 

b) Kurang pengamatan terutama dalam hal penjualan, misal 

penjualan tidak cacat seluruhnya. 

c) Kesalahan pekerjaan serupa berupa kesalahan hutang.  

d) Kebocoran kas keluar artinya diperbesarnya tingkat dari 

pengeluaran sesungguhnya. 
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b. Piutang 

Mulyadi (2002:87), piutang merupakan klaim kepada pihak lain 

atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu 

tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. piutang umumnya 

disajikan dineraca dalam dua kelompok, piutang usaha dan piutang non 

usaha. 

Skousen (2009:413), menyatakan bahwa secara umum, istilah 

piutang dapat diterapkan ke semua klaim atas uang, barang, dan jasa, akan 

tetapi untuk tujuan akuntansi istilah tersebut secara umum digunkan dalam 

lingkup yang lebih sempit untuk mengambarkan klaim yang diharapkan 

akan selesai dengan diterimanya uang tunai (kas). 

Sawir, (2007:48) Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang 

timbul akibat adanya penjualan secara kredit. Adapun yang mempengaruhi 

besarnya piutang adalah: 

a) Volume Penjualan Kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit 

dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam 

piutang. Dengan demikian semakin meningkat volume penjualan 

maka piutang semakin besar. 

b) Syarat Pembayaran Penjualan Kredit. Syarat pembayaran 

penjualan kredit bisa bersifat ketat ataupun lunak. Apabila 

perusahaan menetapkan syarat penjualan ketat, berarti lebih 

mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan 

profitabilitas, sehingga piutang yang terjadi akan semakin kecil. 
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c) Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit. Semakin selektif para 

langganan yang diberi kredit, semakin memperkecil investasi 

dalam piutang. 

d) Kebijakan Dalam Pengumpulan Piutang. Apabila perusahaan 

dalam pengumpulan piutangnya dengan cara aktif, maka piutang 

yang terjadi semakin kecil, sebaliknya jika perusahaan pasif dalam 

pengumpulan piutangnya, maka piutang yang terjadi semakin 

besar. 

e) Kebiasaan Membayar Para Langganan. Kebiasaan membayar para 

langganan didasarkan pada alternatif dari cara penilaian mereka 

terhadap alternatif yang menguntungkan bagi pihaknya. Apabila 

menggunakan cash discount, maka dana yang tertanan dalam 

piutang semakin kecil. 

f) Piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan 

yang erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan 

taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung 

tingkat perputaran piutang tersebut (turn over receivable). 

c. Persediaan 

Persediaan barang atau investasi merupakan elemen dari modal 

kerja. Penentuan besarnya investasi dalam persediaan barang merupakan 

masalah yang penting bagi perusahaan, karena persediaan barang 

mempunyai akibat langsung terhadap keuntungan perusahan. Oleh karena 
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itu perusahaan harus mengadakan persediaan barang yang cukup, sehingga 

memungkinkan untuk beroperasi dengan efisien (Sawir 2007:49). 

 
8. Pengukuran elemen Modal kerja 

Pengukuran elemen modal kerja dihitung dari elemen modal kerja, 

yaitu kas, piutang dan persediaan. Dari semua elemen modal kerja dihitung 

perputarannya semakin cepat tingkat perputaran masing-masing elemen 

modal kerja, maka modal kerja dapat dikatakan efisien, tetapi jika 

perputarannya semakin lambat maka penggunaan modal kerja yang ada 

dalam perusahaan tersebut kurang efisien. Tingkat Perputaran Modal Kerja 

diukur melalui elemen-elemennya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Perputaran kas 

bankdan  kas rata-Rata
dapatanbersih/PenPenjualan   kas Perputaran  ..(Riyanto, 2007) 

b. Perputaran piutang 

Rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan untuk 

melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama rata-rata 

piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rumus 

piutang Perputaran
365  Piutangumur  rata-Rata

Piutang
kreditPenjualan   Piutang Perputaran





.....Hanafi dan Halim (2007:78) 

Darsono dan Ashari (2005:61) menyatakan: “Rule of thumb 

receivable turn over (perputaran piutang adalah sekitar 6-12 kali, sehingga 

waktu mengendap piutang adalah 30 sampai dengan 60 hari”. 
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Semakin tinggi tingkat perputaran piutang berarti semakin cepat 

dana yang diinvestasikan pada piuatang dagang dapat ditagih menjadi 

uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang 

rendah. Sebaliknya jika tingkat perputaran piutang rendah berarti piutang 

dagang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam 

bentuk uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam 

piutang besar (Syahyunan, 2003) 

c. Perputaran Persediaan 

Rumus Tingkat Perputaran Persediaan Inventory turn over menurut 

Syamsuddin (2000:69) adalah: 

rata-rata Persediaan
dijual yang barangpokok  Harga ratio over turnInventory  

Rasio ini untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam 

persediaan berputar dalam setahun.  

Menurut Syamsuddin (2000:48) semakin tinggi turnover yang 

diperoleh, semakin efisien perusahaan di dalam melaksanakan operasinya. 

Untuk masing-masing jenis usaha biasanya ada suatu skala inventory 

turnover yang dianggap baik sehingga kalau inventory turnover berada di 

bawah titik ini akan menandakan keadaan likuid atau “inactive inventory”. 

Besarnya tingkat peputaran persediaan tergantung pada sifat 

barang, letak perusahaan dan jenis perusahaan. Tingkat perputaran 

persediaan yang rendah dapat disebabkan over invesment dalam 

persediaan. Sebaliknya tingkat perputaran persediaan yang tinggi 

menunjukkan dana yang diinvestasikan pada persediaan efektif 
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menghasilkan laba. Dengan demikian tingkat perputaran persediaan yang 

lebih tinggi menunjukkan suatu keadaan yang baik, karena dana yang 

diinvestasikan pada persediaan produktivitasnya rendah (Syahyunan, 

2003). 

Selanjutnya dari ITO dapat diukur umur Rata-Rata Persediaan 

(Average age of Inventory). Menurut Syamsuddin (2000:69): “Rasio ini 

untuk menghitung berapa lama rata-rata persediaan berada dalam gudang. 

Dengan kata lain berapa lama rata-rata modal terikat dalam persediaan”. 

Rumus Average age of Inventory dalam Syamsuddin (2000:48) adalah: 

                          
over turnInventory 

ratioInventory  of Average 360   

Semakin pendek umur rata-rata suatu inventory, semakin likuid 

atau efektif inventory tersebut.  

9. Penentuan kebutuhan modal kerja 

Pengelolaan modal kerja menentukan seberapa besar kebutuhan 

modal kerja karena modal kerja yang terlalu besar berarti ada sebagian 

dana yang menganggur dan hal ini akan menurunkan tingkat profitabilitas 

perusahaan. Sebaliknya jika modal kerja terlalu kecil akan ada risiko 

proses produksi perusahaan kemungkinan besar akan terganggu, sebab itu 

perlu ditentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. 

Sutrisno (2003:50), terdapat beberapa metode yang digunakan dalam 

menentukan berapa besar kebutuhan modal kerja. Pertama, Metode 

keterikatan dana. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan metode 
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ini, maka perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yakni periode 

terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari.  

Kedua, 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. 

10. Modal kerja optimal 

Sarwoko (2011:97) masa perputaran modal kerja menunjukkan 

tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat masa 

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. 

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: 

݈ܽ݉݅ݐܱ ݆ܽݎ݁ܭ ݈ܽ݀ܯ =
݃݊ܽݐܽ݀ ݊ܽ݇ܽ ݃݊ܽݕ ݈݊ܽܽݑ݆݊݁
݆ܽݎ݁݇ ݈ܽ݀݉ ݊ܽݎܽݐݑݎ݁  
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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 digambarkan sebagai 
berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Penentuan Modal Kerja Optimal KUD 

Gambar 2.1 menjelaskan alur berfikir pada penelitian ini dalam 

menganalisis modal kerja  perusahaan yaitu laporan keuangan perusahaan pada 

Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang berupa neraca dan laporan laba 

rugi. Analisis modal kerja yang digunakan adalah perputaran modal kerja. yang 

Laporan Keuangan 
Koperasi 

Analisis modal kerja 

Perputaran Modal Kerja 

1. Perputaran kas 
2. Perputaran piutang 
3. Perputaran persediaan 

Modal Kerja 
Optimal 

MKR ≠MKO MKR=MKO 
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bertujuan untuk mengetahui perputaran modal kerja dimulai sejak kas 

diinvestasikan sampai dengan kembali lagi menjadi kas, makin pendek periode 

perubahannya berarti makin cepat perputarannya begitu juga sebaliknya. Setelah 

menganalisis perputaran modal kerja akan mengetahui besar kecilnya kebutuhan 

dana bagi perusahaan, sehingga mendapatkan modal yang optimal atau tidak 

optimal pada perusahaan tersebut. 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. 


