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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Tirta pada 

tahun 2007 obyek penelitian pada perusahaan tektil Benang Utama. Hasil 

penelitian yang dilakukan pada perusahaan tekstil menunjukan modal kerja 

tidak efisien, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya rasio lancar (current 

ratio) pada lima tahun terakhir yang berkisar antara 0,96 – 1,60. Sedangkan 

rasio cepat (quick ratio) berkisar 0,43 – 0,73. Dan adanya penurunan arus kas 

bersih yang signifikan dari Rp 6.969 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 

2.323 pada tahun 2005. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada obyek penelitian serta tahun laporan keuangan yang digunakan. 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Modal Kerja 

Menurut Martono dan Harsito (2008: 57) Modal Kerja Yaitu dana 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-

hari. terutama yang memiliki jangka waktu pendek.. Pendapat yang 

mengemukakan modal kerja dengan konsep yang lebih spesifik 

diungkapkan oleh Martono dan Harsito membagi modal kerja dalam tiga 

konsep yaitu : 
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a. Konsep Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah 

keseluruhan elemen aktiva lancar yang disebut juga modal kerja 

bruto (gross working capital) yakni sejumlah dana yang tertanam 

dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang-piutang, persediaan, 

persekot biaya. Dana yang tertanam dalam aktiva yang masa 

perputarannya kurang dari satu tahun. 

b. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep kualitatif pengertian modal kerja dikaitkan 

dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus dibayar 

segera dalam jangka pendek. Besarnya modal adalah sejumlah dana 

yang tertanam dalam aktiva lancar yang benar-benar dapat 

digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan atau sesudah 

dikurangi besarnya utang lancar. 

c. Konsep Fungsional 

Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang 

digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang 

dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh 

pendapatan, baik pendapatan saat ini (current income) maupun 

pendapatan masa yang akan datang (future income). Konsep ini 

merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan saat ini (current income). 
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2. Jenis-jenis Modal Kerja 

Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode 

berbeda, perbedaan adanya perubahan itu sendiri kemungkinan 

disebabkan adanya pemintaan yang tidak sama dari waktu ke waktu. 

Menurut W.B. Taylor (dalam Riyanto 2005:61),  modal kerja 

dikelompokkan ke dalam dua jenis sebagai berikut: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanen Working Capital) 

Yakni modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan 

agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua 

macam, yakni: 

1) Modal kerja primer (primary working capital) 

Adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam 

perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa 

beroperasi. 

2) Modal kerja normal (normal working capital) 

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 (Variabel Working Capital) 

Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan atau keadaan lain 
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yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari: 

1) Modal kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

Sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi 

apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. 

2) Modal kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

Merupakan modal kerja yang besarnya berubah-ubah 

disebabkan oleh perubahan permintaan produk. 

3) Modal kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang 

penyebabnya tidak diketahui sebelumnya (misalnya kebakaran, 

banjir, gempa bumi, buruh mogok dan sebagainya). 

3. Fungsi Modal Kerja 

Fungsi modal kerja menurut Munawir (2002: 116-117) adalah: 

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

nilai dari aktiva lancar. 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 

c. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani para konsumennya. 

d. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 

lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang 

ataupun jasa yang dibutuhkan. 
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4. Kebijakan modal kerja 

Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh 

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 berjangka 

panjang atau pendek. 

Menurut Sutrisno (2003: 46) kebijakan modal kerja perusahaan 

tergantung dari seberapa besar manajer berani mengambil resiko. 

Kebijakan modal kerja yang bisa diambil oleh 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 sumber 

dana jangka pendek. Kebijakan ini meliputi modal kerja permanen 

dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka 

panjang, sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dipenuhi 

dengan sumber dana jangka pendek. 

b. Kebijakan Moderat 

Kebijakan atau strategi pendanaan ini perusahaan membiayai 

setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama 

dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Pengertian ini 

adalah aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal 

kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, 
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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 dana 

yang diperlukan hanya untuk jangka pendek maka sebaiknya didanai 

dengan sumber dana jangka pendek, demikian pula jika dana 

tersebut diperlukan untuk jangka panjang maka sebaiknya didanai 

dengan sumber jangka panjang. 

Resiko yang akan dihadapi hanya berupa terjadinya 

penyimpangan aliran arus kas yang diharapkan. Kesulitan yang 

dihadapi adalah memperkirakan jangka waktu skedul arus kas bersih 

dan pembayaran hutang, yang selalu terdapat unsur ketidakpastian. 

Kebijakan ini akan muncul trade-off antara profitabilitas dan risiko. 

Semakin besar margin of safety yang ditentukan untuk menutup 

penyimpangan arus kas bersih semakin aman bagi perusahaan, tetapi 

harus menyediakan dana yang jangka waktunya melebihi kebutuhan 

dana yang akan digunakan. Akibat hal tersebut akan terjadi dana 

menganggur dan hal ini akan menurunkan profitabilitas, dengan kata 

lain bila resiko rendah akan mengakibatkan profitabilitas juga 

rendah. 
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c. Kebijakan Agresif 

Bila pada kebijakan konservatif perusahaan lebih 

memetingkan faktor keamanan sehingga margin of safety sangat 

besar, tetapi tentunya akan mengakibatkan tingkat profitabilitas 

menjadi rendah. Sebaliknya pada kebijakan agresif, sebagian 

kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana 

jankga pendek. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berani menanggung resiko yang cukup besar, sedangkan trade-off 

yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yan lebih besar. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

Menurut Gitosudarmo & Basri (2002: 36) mengemukakan besar 

kecilnya modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

a. Volume Penjualan 

Volume penjualan adalah faktor yang paling penting dalam 

mempengaruhi besaran dan komponen modal kerja. Perusahaan 

harus mengelola modal kerja sedemikian rupa sehingga dapat 

mendukung kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan 

operasional tersebut antara lain adalah kegiatan penjualan. 

Pada tingkat penjualan yang stabil, maka tingkat kebutuhan 

kas, piutang dan persediaan juga konstan. 

b. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain: 

1) Politik penjualan kredit 
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Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya 

modal kerja dalam satu periode. 

2) Politik penentuan persediaan besi 

Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, 

persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, maka diperlukan 

modal kerja yang relatif besar dan sebaliknya bila ditetapkan 

persediaan rendah maka diperlukan modal kerja yang relatif 

rendah. 

c. Musim dan Siklis 

Pada saat seluruh kegiatan ekonomi mengalami siklis, maka 

penjualan mungkin turun untuk beberapa waktu. Hal ini juga akan 

mengurangi kebutuhan tingkat persediaan dan tingkat piutang. 

d. Perubahan Teknologi 

Perusahaan yang membeli mesin baru dengan pemrosesan 

bahan baku lebih cepat dari mesin yang lama, kebutuhan permanen 

atas persediaan mungkin akan berubah. 

6. Elemen-Elemen Modal Kerja 

a. Kas 

Menurut Gitosudarmo (2002: 61) Kas dapat diartikan sebagai 

nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain 

yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat 

pemayaran kebutuhan finansil, yang mempunyai sifat paling tinggi 

tingkat likuiditasnya. 
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Menurut Abdul Halim (1989:13) Kas adalah alat pembayaran 

yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum 

perusahaan. Dalam akuntansi kas juga meliputi bank. Yang 

dimaksud dengan bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang 

dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum 

perusahaan.  

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. 

Menurut Gitosudarmo (2002: 61) Kas dalam kegiatan 

operasional diperlukan untuk: 

1) Membelanjai seluruh kegiatan operasional perusahaan sehari-

hari. 

2) Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. 

3) Membayar deviden, pajak, bunga dan pembayaran lain. 

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. 
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b. Piutang 

Soemarso (2009:338), 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. 

Piutang sebagai salah satu elemen modal kerja selalu dalam 

keadaan berputar. Tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat 

pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Makin lama syarat 

pembayaran semakin lama dana terikat dalam piutang, yang berarti 

semakin rendah tingkat perputaran piutang. 

Menurut Gitosudarmo (2002:84) Besar kecilnya piutang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1) Volume penjualan 

Makin besar jumlah penjualan dari keseluruhan penjualan akan 

memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah 

penjualan dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah 

piutang 

2) Syarat Pembayaran Bagi Penjualan 

Semakin panjang batas waktu pembayaran berarti semakin besar 

jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu 

pembayaran semakin kecil besarnya jumlah piutang 

3) Ketentuan tentang batas volume penjualan 
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Apabila batas maksimal volume penjualan ditetapkan dalam 

jumlah yang relatif besar, maka besarnya piutang juga semakin 

besar 

4) Kebiasaan pembayaran para penghutang 

Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan 

mundur dari waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah 

piutang relatif besar 

5) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan 

Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat 

aktif dan pelanggan melunasinya, maka besarnya jumlah piutang 

relatif kecil. 

c. Persediaan 

Menurut Abdul halim (1989:51) Persediaan merupakan salah 

satu aktiva lancar yang biasanya relatif besar jumlahnya. Masalah 

akuntansi persediaan cukup luas atau banyak. Hal ini antara lain 

karena menyangkat 2 hal, yaitu masalah penentuan kuantitas dan 

msalah penentuan harga. 

Persediaan adalah  barang berwujud yang terdiri dari: 

1) Tersedia untuk dijual (barang dagang / barang jadi) 

2) Masih dalam proses produksi untuk diselesaikan, kemudian 

dijual (barang dalam proses/ pengolahan) 
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3) Akan dipergunakan untuk produksi barang-barang jadi yang 

akan dijual (bahan baku dan bahan pembantu) dalam rangka 

kegiatan usaha normal perusahaan. 

Menurut Gitosudarmo (2002:99) untuk menghindari 

persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, maka besarnya 

persediaan dapat ditentukan lebih dahulu dengan cara metode 

sebagai berikut: 

1) Rata-rata Bulanan. 

2) Rata-rata pergerakan bulanan. 

3) Penentuan batas minimum dan maksimum persediaan yang lalu. 

4) Tingkat perputaran persediaan. 

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Persediaan 

adalah barang-barang atau bahan yang masih tersisa pada tanggal 

neraca atau barang-barang yang akan segera dijual, digunakan atau 

diproses dalam periode normal perusahaan. Persediaan merupaka 

barang yang masih tersedia di perusahaan yang siap dijual yang bisa 

menghasilkan kekayaan untuk perusahaan. 

7. Modal Kerja Optimal 

Sutrisno (2003:43) masa perputaran modal kerja menunjukkan 

tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Semakin cepat masa perputaran 

modal kerja semakin efisien penggunaan modal kerja. Penggunaan modal 

kerja yang efisien menunujukkan bahwa modal kerja tersebut optimal. 

Nilai modal kerja optimal dapat dihitung dengan cara penjualan tahun 
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yang akan datang dibagi dengan perputaran modal kerja secara 

keseluruhan pada tahun sebelumnya. 

Perhitungan elemen aktiva aktiva lancar (kas, piutang, 

persediaan) dapat diketahui besarnya modal kerja, setelah Estimasi nilai 

penjualan tahun mendatang dengan perputaran modal kerja ditemukan 

maka selanjutnya dapat dihitung nilai modal kerja optimal, sebagai 

berikut : 

Modal kerja optimal = Penjualan akan datang 

      Perputaran modal kerja 

 

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 

menganggu kelancaran proses produksi karena kekurangan dana. 

8. Metode Penentuan Modal Kerja Optimal 

Menurut Sutrisno (2003:50) Penentuan kebutuhan besarnya 

modal kerja menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Metode keterikatan dana 

Yang mempengaruhi penentuan besarnya modal kerja dengan 

metode ini ada 2 faktor, yaitu: 

1) Periode terikatnya modal kerja 

Merupakan jangka waktu mulai kas ditanamkan ke 

dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. 

Semakin lama periode keterkaitannya modal kerja akan semakin 

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

kerja juga semakin kecil. 

2) Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari 

Pengeluaran kas per hari merupakan pengeluaran rata-

rata setiap harinya untuk keperluan bahan baku, pembayaran 

tunai lainnya. 

b. Metode perputaran modal kerja 

Metode perputaran modal kerja ditentukan dengan cara 

perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 

Dalam penentuan besarnya modal kerja maka dilakukan dengan cara 

perputaran elemen modal kerja seperti berikut: 

1) Perputaran elemen modal kerja dalam kali (Sutrisno 2003:50) 

a) Perputaran kas  =    Penjualan     

   Rata-rata Kas 

b) Perputaran Piutang =       Penjualan      . 

       Rata-Rata Piutang 

c) Perputaran Persediaan =         Penjualan        .   

       Rata-Rata Persediaan 

2) Perputaran elemen modal kerja dalam hari 

a) Periode Kas  =         360        . 

      Perputaran kas  

b) Periode Piutang =            360           . 

      Perputaran piutang  

c) Periode Persediaan =              360             . 

      Perputaran Persediaan 

c. Metode aliran kas 

Aliran kas yang terjadi di perusahaan adalah terus menerus 

selama perusahaan beroperasi yang terdiri dari aliran kas masuk dan 
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aliran kas keluar. Aliran kas masuk ke perusahaan misalnya 

perolehan pendapatan berupa hasil penjualan. Uang kas masuk dapat 

pula diperoleh dari bunga hasil investasi atau pendapatan diluar 

usaha serta dapat juga diperoleh dari pinjaman pihak lain. 

Apabila jumlah kas terlalu kecil akan berbahaya bagi 

perusahaan, karena akan mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran 

untuk berbagai pembayaran perusahaan. Sebaliknya apabila uang kas 

terlalu besar ketimbang pengeluaran kas yang dibutuhkan juga 

kurang baik, karena kemungkinan ada uang menganggur atau tidak 

memberikan penghasilan kepada perusahaan. 

Aliran kas keluar meliputi pengeluaran biaya bahan baku, 

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

biaya administrasi umum dan admistrasi penjualan untuk pembelian 

aktiva tetap. 

C. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara yang masih harus 

diuji secara empiris kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diambil suatu hipotesis sebagai berikut, bahwa modal kerja 

perusahaan tekstil yang listing di BEI belum optimal. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting (Sugiyono 2002: 47). 
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Untuk menentukan modal kerja menggunakan metode perputaran 

modal kerja dengan menghitung elemen-elemen perputaran modal kerja yaitu 

kas, piutang, persediaan. Nilai modal kerja optimal dapat dihitung dengan 

cara penjualan tahun yang akan datang dibagi dengan perputaran modal kerja 

secara keseluruhan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk menentukan 

kebutuhan modal kerja optimal apabila perhitungan modal kerja optimal sama 

dengan modal kerja riil yang dimiliki perusahaan, dan modal kerja dikatakan 

tidak optimal apabila perhitungan modal kerja optimal tidak sama dengan 

modal kerja riil perusahaan. Berdasarkan teori sebelumnya, maka 

digambarkan kerangka pikir yang disajikan pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sarwoko (1989: 90) 
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