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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Permani (2004), pada perusahaan-

perusahaan  makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 1999-

2003. Kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan 

analisis terhadap modal kerja optimal perusahaan makanan dan minuman di BEI 

dari tahun 1999 - 2003 tidak optimal, dan mengalami kenaikan dan penurunan 

dalam penambahan dan pengurangan dana disetiap tahunnya. 

 

B. Tinjauan Teori  

a. Keputusan Investasi pada Aktiva Lancar  

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan 

dana. Kebutuhan dan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan 

investasi maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dana 

yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan sehari-hari seperti, pembelian bahan baku, pembayaran upah 

buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya disebut modal kerja. 

Modal kerja merupakan salah satu unsure aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi 

kebutuan dana untuk menjalankan aktivitasnya (Sutrisno, 2001:43). 
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Menurut Marcus dkk (2008:138), komponen modal kerja meliputi: 

asset lancar dan kewajiban lancar. 

1. Aset lancar, yang terdiri dari : 

a. Piutang; piutang timbul karena perusahaan biasanya tidak 

mengharapkan pelanggan membayar pembelian mereka dengan 

segera. Tagihan yang belum dibayar ini adalah  asset berharga yang 

diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas dalam waktu dekat. 

Piutang terdiri dari tagihan yang belum dibayar dari penjualan ke 

perusahaan lain dan disebut kredit dagang. 

b. Persediaan; persediaan terdiri dari bahan mentah, barang dalam proses, 

atau barang jadi yang menunggu penjualan dan pengiriman. 

c. Kas dan sekuritas yang dapat dipasarkan; sebagian kas terdiri dari 

uang tunai, tetapi ebagian besar kas berada dalam bentuk tabungan 

bank. Tabungan bank ini bias berupa rekening giro (demand deposit / 

uang di rekening yang dapat dikeluarkan dengan segera oleh 

perusahaan), dan deposito berjangka (time deposit / uang di rekening 

tabungan yang hanya dapat dikeluarkan selang beberapa waktu). 

Sekuritas utama yang dapat diuangkan adalah warkat niaga 

(commercial paper / utang jangka pendek tanpa jaminan yang dijual 

oleh perusahaan lain). Sekuritas yang lainnya meliputi obligasi 

pemerintah (treasury bill) yaitu utang jangka pendek yang dijual oleh 

pemerintah.  
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2. Kewajiban lancar, terdiri dari: 

a. Utang usaha, yaitu pembayaran terutang kepada perusahaan lain. 

b. Pinjaman jangka pendek. 

Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode belum 

tentu sama, hal ini disebebkan oleh berubah-ubahnya proyeksi volume 

produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. perubahan itu sendiri 

kemungkinan disebabkan adanya permintaan yang tidak sama dari waktu ke 

waktu, seperti adanya permintaan disebabkan musiman. Oleh karena itu 

kebutuhan modal kerja juga bisa mengalami perubahan. Menurut A. W. 

Taylor modal kerja bisa dikelompokkan kedalam dua jenis. (Sutrisno, 

2001:45) 

Pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal 

kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agarperusahaan dapat 

menjalankan kegiatanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja 

permanen dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja 

normal.  

Kedua, modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun 

keadaan lain yang memepengaruhi perusahaan. modal kerja variabel terdiri 

dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. 
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Keputusan investasi pada aktiva lancar (modal kerja) dilakukan 

perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang optimal atas elemen modal 

kerja perusahaan. Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-

menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory 

mempunyai efek yang langsung terhadap keuangan perusahaan. Kesalahan 

dalam penetapan besarnya invesatsi dalam inventory akan menekan 

keuntungan perusahaan. 

Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan 

dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya 

penyimpan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerugian 

karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan, sehingga semua ini akan 

memperkecil keuntungan perusahaan. Sebaliknya, adanya investasi yang 

terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek yang menekan 

keuntungan, karena kekurangan material, perusahaan tidak dapat bekerja 

dengan luas produksi yang optimal.  

Dalam rangka memperbesar volume penjualannya, kebanyakan 

perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Penjulan kredit tidak 

segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, 

dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk (cash flows) 

yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian piutang 
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merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar 

secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. 

Kebijakan investasi modal kerja menyangkut dua pertanyaan pokok, 

yaitu berapa jumlah modal kerja atau aktiva lancar yang tepat bagi suatu 

perusahaan dan bagaimana membelanjai modal kerja atau aktiva lancar 

tersebut. Dalam praktiknya pendanaan jangka pendek berkaitan erat dengan 

pembiayaan aktiva lancar. Alternative kebijakan yang berkaitan dengan 

pembiayaan aktiva lancar dan sebagian aktiva lainnya dapat dilalukan dengan 

tiga cara (Sutrisno, 2001:46). 

Pertama, pendekatan konservatif. Rencana pemenuhan kebutuhan 

dana konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih 

banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana 

jangka pendek. Dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian 

modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang, sedangkan 

sebagian modal kerja lainnya dipenuh dengan sumber dana jangka pendek.  

Kebijkan 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. 

Kedua, pendekatan moderat. Pada kebijakan atau strategi pendanaan 

ini perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dengan dana yang jangka 

waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. 
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Artinya aktivayang bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal kerja 

permanen akan didanai oleh sumber dana jagka panjang, dan aktiva yang 

bersifat variabel atau modal kerja  variabel akan didanai dengan 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 yang diperlukan  hanya untuk jangka pendek maka sebaiknya 

didanai dengan sumber dana jangka pendek, demikian pula kalau dana 

tersebut diperlukan untuk jangka panjang maka sebaiknya didanai dengan 

sumber dana jangka panjang. Dengan demikian risiko yang dihadapi hanya 

berupa terjadinya penyimpangan aliran kas yang diharapkan. Oleh karena itu, 

kesulitan yang dihadapi adalah memperkirakan jangka waktu skedul arus kas 

bersih dan pembayaran hutang, yang selalu terdapat unsure ketidakpastian.  

Semakin besar margin of safety yang ditentukan untuk menutup 

penyimpangan arus kas bersih semakin aman bagi perusahaan, tetapi harus 

menyediakan dana yang jangka watunya melebihi kebutuhan dana yang akan 

digunakan, akibatnya akan terjadi dana menganggur dan hal ini akan 

mengakibatkan profitabilitas juga rendah.  

Ketiga, pendekatan agresif. Bila pada 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, maka 
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sebagian kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana 

jangka pendek.  

Besar kecilnya investasi dalam piutang dipengaruhi oleh lima faktor 

(Riyanto, 2010:85). Pertama, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi 

penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah invesatsi 

dalam piutang. Kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat 

pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila 

perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa 

perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan 

profitabilitas. 

Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit 

perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberiakan 

kepada para pelanggannya. Makin selektif para langganan yang diberi kredit 

akan memperkecil jumlah investasi dalalm piutang. Keempat, kebijaksanaan 

dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan 

dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang 

menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan 

mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas 

pengumpulan tersebut dibanding dengan perusahaan lain yang menjalankan 

kebijaksanaannya secara pasif. 

Terakhir, kebiasaan membayar dari para langganan. Ada sebagian 

langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan 
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kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian lain yang tidak 

menggunakan kesempatan tersebut. Kebiasaan para langganan untuk 

membayar dalam cash discount period atau sesudahnya akan mempunyai efek 

terhadap besarnya investasi dalam piutang. 

 

b. Faktor- faktor Penentu Investasi pada Aktiva Lancar 

Tersedaianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam 

operasi tergantung pada type atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki. Tetapi 

modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mamapu membiayai 

pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan 

modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, disamping 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau 

efisien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan (Munawir, 

2007:116). 

Sundjaja dan Barlian (2003:189), mengemukakan bahwa besarnya 

modal kerja yang dibutuhkan perusahaan tergantung beberapa hal. Pertama, 

besar kecilnya skala perusahaan. Kebutuhan modal kerja pada perusahaan 

besar berbeda dengan perusahaan kecil. Perushaan besar mempunyai 

keuntungan akibat luasnya sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan 

dengan perusahaan kecil yang sangat tergantung pada beberapa sumber saja. 

Kedua, aktivitas perusahaan. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

tidak mempunyai persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan yang 
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menjual persediaannya secara tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini 

mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu perusahaan. 

Ketiga, volume penjualan. Volume penjualan merupakan faktor yang sangat 

penting yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila penjualan 

meningkat maka kebutuhan modal kerjapun akan meningkat demikian pula 

sebaliknya. 

Keempat, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya 

yang berhubungnan dengan proses produksi akan mempengaruhi kebutuhan 

modal kerja. Otomatisasi yang mengakibatkan proses produksi yang lebih 

cepat  membutuhkan persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas 

maksimum dapat tercapai, selain itu akan membuat perusahaan mempunyai 

persediaan barang jadi dalam jumlah yang lebih banyak pula, bila tidak 

diimbangi dengan pertambahan penjualan yang besar. 

Kelima, sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. 

Adanya biaya dari semua dan yang digunakan perusahaan mengakibatkan 

jumlah modal kerja yang relatif besar mempunyai kecenderungan untuk 

mengurangi laba perusahaan, tetapi dengan  menahan uang kas dan persediaan 

barang yang lebih besar akan membuat perusahaan lebih mampu untuk 

membayar transaksi yang dilakukan dan risiko kehilangan pelanggan tidak 

terjadi karena perusahaan mempunyai persediaan yang cukup. 

Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung oleh dua 

faktor (Riyanto, 2010:64), yaitu periode perputaran atau periode terikatnya 
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modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Dengan jumlah 

pengeluaran setiap harinya yang tetap, tetapi dengan semakin lamanya periode 

perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah semakin 

besar. Demikian pula dengan periode perputaran yang tetap, dengan semakin 

besarnya jumlah pengeluaran kas setiap harinya, kebutuhan modal kerjapun 

semakin besar. 

Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja merupakan 

keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu 

pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah digudang, lamanya 

proses produksi, lamanya barang jadi disimpan digudang dan jangka waktu 

penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran setiap harinya merupakan 

jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian 

bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya 

lainnya. 

 

c.  Model Penentuan Modal Kerja Optimal 

Besar kebutuhan modal kerja untuk suatu periode perlu dihitung oleh 

manajer keuangan. Tujuannya agar jangan sampai terjadi kekurangan atau 

kelebihan modal kerja yang tidak perlu. Lebih dari itu, dengan diketahuinya 

besarnya kebutuhan modal kerja memudahkan manajer keuangan untuk 

menjalankan kegiatannya, meskipun dalam praktiknya seringkali perhitungan 
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yang dilakukan tidak tepat, mengingat berubahnya berbagai kondisi dan 

situasi baik di dalam maupun di luar perusahaan (Kasmir, 2010:226).  

Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal  kerja adalah 

menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Hal ini 

penting karena bila modal kerja perusahaan terlalu besar berarti ada sebagian 

dana yang menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas 

perusahaan. Demikian pula bila modal kerja terlalu kecil akan ada risiko 

proses produksi perusahaan kemungkinan besar akan terganggu. Oleh karena 

itu perlu ditentukan berapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan.  

Untuk menentukan besarnya modal kerja, bisa digunakan beberapa 

metode penentuan besarnya modal kerja, yaitu: 

1. Metode Keterikatan Dana 

Ada dua faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya modal 

kerja yang menggunakan metode ini, yaitu: 

a. periode terikatnya modal kerja, adalah jangka waktu yang diperlukan 

mulai kas yang ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja 

samapai menjadi kas lagi. 

Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin 

memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian sebaliknya 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.  
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b. proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, merupakan pengeluaran kas 

rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan 

penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan 

pembayaran-pembayaran lainnya. 

2. Metode Perputaran Modal Kerja  

Metode perputaran modal kerja ini berbeda dengan metode 

keterikatan dana, karena metode ini menentukan kebutuhan modal kerja 

dengan memperhatikan perputaran elemen pembentuk modal kerja itu 

sendiri seperti kas, piutang dan persediaan. 

Perputaran elemen modal kerja: 

Perputaran kas   = 
          

             
       

Perputaran piutang  = 
         

                 
       

Perputaran persediaan  = 
         

                    
        

Setelah perputaran elemen modal kerja ditemukan kemudiaan 

dihitung periode terikatnya elemen modal kerja. 

Perputaran kas = 
   

                           
       

Perputaran piutang = 
   

                               
         

Perputaran persediaan = 
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Setelah perputaran elemen modal kerja dalam satuan hari 

ditemukan, maka hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya jumlah 

modal kerja. 

Perputaran modal kerja =  
   

                            
        

Setelah perputaran modal kerja diketahui, selanjutnya adalah 

mencari estimasi nilai penjalan untuk tahun yang akan datang. Untuk 

menghitung besarnya kebutuhan modal kerja, dapat digunakan rumus: 

Modal kerja optimal = 
                   

                       
 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran tentang penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai evaluasi optimalitas modal kerja kotor pada 

perusahaan alas kaki yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Evaluasi optimalitas 

modal kerja dilakukan dengan pendekatan perputaran modal kerja, dari hasil 

perhitungan tersebut disesuiakan dengan jumlah modal kerja riil perusahaan untuk 

mengetahui modal kerja perusahaan tersebut dikatakan optimal atau belum 

optimal dengan suatu kriteria tertentu. 

Dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membantu mengetahui sejauh 

mana pencapaian tujuan perusahaan terwujud dan optimalitas modal kerja dari 

perusahaan tersebut. Proses evaluasi optimalitas modal kerja dapat dijelaskan 

dengan Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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