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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) dengan judul 

Analisis Optimalisasi Modal Kerja pada CV. Dharma Utama Batu. Metode 

yang digunakan adalah perputaran modal kerja yang menggunakan perputaran 

elemen-elemen pembentuk modal kerja. Berdasarkan analisis yang diperoleh 

CV. Dharma Utama Batu dalam penggunaan modal kerjanya belum optimal. 

Hasil analisis menunjukkan perusahaan mengalami kekurangan modal kerja. 

Hal tersebut diperlihatkan pada tahun 2010 modal kerja riil sebesar Rp 

911.042.692 sedangkan modal kerja optimal sebesar Rp 943.917.806 sehingga 

MKR < MKO. Tahun 2011 juga mengalami kekurangan modal kerja, yang 

modal kerja riil sebesar Rp 977.092.790 dan modal kerja optimal sebesar Rp 

1.136.595.428 sehingga MKR < MKO. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2012) dengan judul 

Analisis Optimalisasi Modal Kerja Pada PT. Selecta Batu. Dari hasil analisis 

dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Selecta Batu mempunyai 

modal kerja optimal pada tahun 2011. Batas toleransi yang ditetapkan 

perusahan dalam pengelolaan modal kerja yaitu sebesar 2,5%. Sedangkan hasil 

perhitungan tingkat prosentase modal kerja optimal yaitu sebesar 5,572%. 

Berdasarkan perbandingan hasil prosentase modal kerja optimal maka dapat 

diketahui bahwa perusahaan belum mampu melakukan optimalisasi modal 

kerja. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada obyek penelitian, tahun laporan keuangan yang digunakan dan 

perhitungan peramalan penjualan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah sama-sama menentukan optimalisasi modal kerja. 

B. Tinjauan Teori 

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan karena sebagian besar 

pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan 

sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Khususnya bagi perusahaan kecil, 

manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh 

sumber pembiayaan dari pasar modal dan pasar uang. Perusahaan harus 

membiayai kegiatan bisnis dari modal sendiri karena belum memperoleh 

kepercayaan dari pihak lain atau sulitnya masuk ke pasar modal. Perusahaan 

kecil sulit akan berkembang karena ia hanya didukung oleh modal sendiri, 

khususnya dari laba ditahan. 

Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan 

modal kerja. Perusahaan yang sedang tumbuh ia banyak melakukan kegiatan 

terutama kegiatan produksi dan pemasaran. Kedua jenis ini memerlukan modal 

kerja yang cukup. Perusahaan yang tumbuh berkembang tanpa didukung oleh 

modal kerja yang kuat, maka ia akan kembali layu dan akhirnya mati. Oleh 

sebab itu, dapat dikatakan bahwa modal kerja adalah “ruh” atau energi internal 

yang menggerakkan seluruh kegiatan peusahaan. 

Hampir semua perusahaan dalam berbagai bidang kegiatan bisnis, 

mengelola modal kerja meliputi tiga aspek, yaitu: kebijakan modal kerja, 
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manajemen harta lancar, sumber pembiayaan jangka pendek. Selain itu pada 

umumnya nilai harta lancar suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari 

jumlah harta, hal ini perlu pengelolaan yang serius, khususnya bagi perusahaan 

kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh 

sumber pembiayaan dari pasar modal, dan juga perkembangan pertumbuhan 

penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. 

Keuntungan dari modal kerja (Jumingan, 2008: 67) yang cukup adalah 

sebagai berikut: 

1. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva 

lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya 

nilai perusahaan karena harganya merosot. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek tepat pada waktunya. 

3. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai 

sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. 

4. Menjamin perusahaan memiliki credit standing dan dapat mengatasi 

peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian, 

dan sebagainya. 

5. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna 

untuk melayani permintaan konsumen. 

6. Memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang 

menguntungkan bagi pelanggan. 
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7. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena 

tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa, dan suplai yang 

dibutuhkan. 

8. Memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam periode resesi dan 

depresi. 

Berdasarkan pentingnya modal kerja diatas dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja sangat penting bagi perusahaan, selain itu modal kerja yang ada 

juga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan atau pendapatan yang optimal. 

1. Konsep Modal Kerja 

Modal kerja merupakan sejumlah dana yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan atau organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-

hari. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting untuk perusahaan, 

karena dengan modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan 

untuk menjalankan operasi dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan 

atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis 

atau kekacauan keuangan. Berikut adalah pengertian modal kerja menurut 

para ahli: 

Basri (1995: 31) terdapat beberapa konsep modal kerja antara lain: 

a) Konsep Kuantitatif 

Dalam konsep kuantitatif pengertian modal kerja adalah sejumlah dana 

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

persediaan dan persekot biaya. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar  
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akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Jadi besarnya 

modal kerja adalah sejumlah aktiva lancar. 

b) Konsep Kualitatif 

Dalam konsep kualitatif pengertian modal kerja dikaitkan dengan 

besarnya utang lancar atau utang yang harus dibayar segera dalam jangka 

pendek. Besarnya modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam 

dalam aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan atau sesudah dikurangi besarnya utang lancar.  

c) Konsep Fungsional 

Dalam konsep ini, besarnya modal kerja adalah didasarkan pada fungsi 

dari dana untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud 

adalah pendapatan dalam satu periode akuntansi (current income) bukan 

pada periode-periode berikutnya (future income). Dari pengertian 

tersebut maka terdapat sejumlah dana yang tidak menghasilkan current 

income atau jika menghasilkan tidak sesuai dengan misi perusahaan yang 

biasanya disebut non working capital. Sehingga besarnya modal kerja 

adalah besarnya kas, besarnya persediaan, besarnya piutang (yang 

dikurangi besarnya keuntungan), dan besarnya sebagian dana yang 

ditanamkan dalam aktiva tetap (besarnya adalah sejumlah yang berfungsi 

ikut menghasilkan current income tahun bersangkutan). Sedangkan 

bagian piutang yang merupakan keuntungan adalah tergolong dalam 

modal kerja potensial, dan sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva 
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tetap yang menghasilkan future income (pendapatan tahun-tahun 

sesudahnya) termasuk dalam non working capital. 

Sarwoko (1989: 79) menjelaskan modal kerja ialah analisis saling 

hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Modal kerja juga 

disebut manajemen keuangan jangka pendek. Dalam perspektif yang luas, 

manajemen keuangan jangka pendek merupakan upaya perusahaan untuk 

mengadakan penyesuaian keuangan terhadap perubahan jangka pendek, 

perusahaan harus memberi tanggapan yang cepat dan efektif. Bidang 

keputusan ini sangat penting karena sebagian besar waktu manajer keuangan 

digunakan untuk menganalisis setiap perubahan aktiva lancar dan utang 

lancar. 

Weston dan Brigham (2005: 410) terdapat 2 definisi tentang modal 

kerja, yaitu: 

a) Modal kerja (working capital) yang kadang disebut dengan modal kerja 

bruto adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, kas, 

sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan dan piutang usaha. 

b) Modal kerja bersih (netto) adalah aktiva lancar dikurangi dengan 

kewajiban lancar. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal 

kerja adalah: 

a) Keseluruhan aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional 

yang berjangka pendek. 

b) Kelebihan dari aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. 
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c) Seluruh dana yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba atau 

pendapatan. 

2. Macam-macam Modal Kerja 

Basri (1995: 33) modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang 

diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari 

yang selalu berputar dalam periode waktu tertentu. 

Modal kerja dalam suatu perusahaan dalam di golongkan sebagai 

berikut: 

a) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada 

perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode 

akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Modal kerja primer (primary working capital) adalah sejumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan kegiatan usahanya. 

2) Modal kerja normal (normal working capital) adalah sejumlah modal 

kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan 

produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai 

pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaannya. 

b) Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu 

dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan 
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dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1) Modal kerja musiman (seasonal working capital) yaitu sejumlah 

modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan 

musim. 

2) Modal kerja siklis (cyclical working capital) yaitu sejumlah modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh permintaan 

produk. 

3) Modal kerja darurat (emergency working capital) yaitu modal kerja 

yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui 

sebelumnya, misalnya: kebakaran, kecelakaan, banjir, gempa, buruh 

mogok kerja dan lain sebagainya. 

Berdasarkan macam-macam modal kerja diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a) Modal kerja yang permanen adalah modal kerja yang harus tetap tersedia 

di perusahaan agar aktivitas dalam perusahaan tidak terhambat. 

b) Modal kerja variabel adalah modal kerja yang sifatnya berubah-ubah 

sesuai dengan aktivitas yang terjadi. 

3. Penggunaan Modal Kerja 

Penggunaan modal kerja (Basri, 1995: 46) akan menyebabkan 

perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan, namun dalam penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti 

dengan perubahan dan penurunan modal kerja yang dimiliki perusahaan. 
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Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembayaran kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan. Dikatakan 

sebagai penggunaan modal kerja apabila perusahaan mengalami kerugian 

yaitu jumlah biaya dalam suatu periode lebih besar daripada jumlah 

penghasilannya. 

b) Pembayaran kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena 

adanya penjualan surat-surat berharga atau efek maupun kerugian 

insidentil lainnya. Kerugian diluar kegiatan operasi terdapat pada selisih 

pendapatan dan biaya lain-lain dalam suatu periode sedang kerugian 

insidentil adalah kerugian pada saat tertentu yang keduanya 

mengakibatkan berkurangnya modal kerja. 

c) Adanya pembayaran utang-utang jangka panjang, utang hipotik, obligasi 

maupun utang jangka panjang lainnya. 

d) Adanya pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya 

yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau tumbuhnya utang 

lancar. Dengan demikian akan mengurangi besarnya modal kerja. 

e) Adanya pengembalian uang kas oleh pemilik perusahaan dan 

pengambilan keuntungan atas pengambilan deviden oleh pemilik dalam 

perseroan terbatas. 

f) Adanya pembentukan dana dari aktiva lancar pada tujuan tertentu dalam 

waktu jangka panjang. Misalnya: dana pensiun pegawai dan dana 

asuransi pegawai yang kemudian berubah menjadi aktiva lancar. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab berkurangnya 

modal kerja antara lain: 

a) Pembayaran jangka panjang yang mengakibatkan hutang jangka panjang 

berkurang. 

b) Berkurangnya modal perusahaan misalnya adalah penarikan oleh pemilik 

modal. 

c) Kerugian yang dialami oleh perusahaan. 

4. Elemen-elemen Modal Kerja 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya 

tentunya harus selalu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi 

peningkatan laba dan kemajuan usahanya. Perusahaan telah membuat 

laporan keuangan setiap tahunnya dan dari laporan keuangan tersebut dapat 

diketahui sebagian elemen-elemen yang mempengaruhi modal kerja. 

a) Kas 

Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam 

perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat 

diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang 

mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas dalam kegiatan 

operasional diperlukan untuk: 

1) Membelanjai seluruh kegiatan operasional sehari-hari. 

2) Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. 

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

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. 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 

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 disyaratkan maka besarnya jumlah piutang relatif 

besar. 
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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 

Persediaan adalah barang-barang atau bahan yang masih tersisa 

dari tanggal neraca atau barang-barang yang akan segera dijual, 

digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan. Persediaan 

merupakan barang yang masih tersedia diperusahaan yang siap dijual 

yang bisa menghasilkan kekayaan untuk perusahaan. Untuk menghindari 

persediaan yang terlalu besar atau kecil, maka besarnya persediaan dapat 

ditentukan lebih dahulu dengan cara metode sabagai berikut: 

1) Rata-rata bulanan. 

2) Rata-rata pergerakan bulanan. 

3) Penentuan batas minimum dan maksimum persediaan yang lalu. 

4) Tingkat perputaran persediaan. 

5. Sumber-sumber Pemenuhan Modal Kerja 

Sumber pemenuhan modal kerja (Gitosudarmo, 2002: 42) adalah 

terdapat dua sumber, yaitu: 

a) Sumber Intern (Internal Sources) adalah modal kerja yang dihasilkan 

oleh perusahaan itu sendiri. Sumber modal kerja intern terdiri dari: 

1) Laba yang ditahan. Besar kecilnya laba yang ditahan menjadi sumber 

intern pemenuhan modal kerja dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain: 



19 
 

(a) Besarnya laba yang diperoleh dalam periode yang bersangkutan. 

(b) Kebijakan tentang deviden policy. Apabila pembayaran deviden 

ditetapkan dalam presentase atau jumlah yang relatif tinggi maka 

laba ditahannya relatif kecil dan sebaliknya. 

(c) Kebijakan penanaman kembali deviden yang diterima oleh 

pemegang saham (plowing back policy). Apabila ada kebijakan 

untuk menanamkan kembali deviden yang diterima di perusahaan 

maka laba ditahan akan menjadi relatif besar asal penanaman 

kembali deviden tersebut dapat ditanamkan pada investasi yang 

ratio rate of return lebih besar dari biaya modal. 

2) Penjualan aktiva tetap yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

3) Keuntungan penjualan surat-surat berharga/efek di atas harga nominal. 

4) Cadangan penyusutan. 

Penyusutan merupakan biaya operasional perusahaan, tetapi 

penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas. Oleh karena itu 

apabila dalam satu periode, dalam perusahaan tidak terjadi transaksi 

penjualan maka penyusutan bukan merupakan sumber modal kerja 

tetapi bila terjadi transaksi penjualan maka penyusutan merupakan 

sumber modal kerja. 

b) Sumber Extern (External Sources). Pemenuhan modal kerja dapat 

diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan yang merupakan utang 

bagi perusahaan. Pihak-pihak luar sebagai sumber pemenuhan modal 

kerja adalah: 
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1) Supplier memberikan dana sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja 

kepada perusahaan dengan memberikan bahan baku, bahan penolong 

atau alat-alat investasi secara kredit baik jangka pendek maupun 

jangka menengah yang besarnya merupakan utang dengan bagi 

perusahaan. 

2) Bank adalah lembaga pemberian kredit, baik kredit jangka pendek, 

jangka menengah, jangka panjang dan jasa-jasa lain di bidang 

keuangan. Pemberian kredit oleh Bank biasanya didasarkan pada hasil 

penilaian dari Bank terhadap perusahaan sebagai pemohon kredit. 

3) Pasar modal yang dalam bentuk konkritnya adalah bursa efek 

berfungsi mengalokasikan dana dari perorangan atau lembaga yang 

mempunyai surplus tabungan kepada perusahaan yang mempunyai 

kekurangan tabungan. 

Sutrisno (2003: 272) sumber-sumber modal kerja yaitu: 

a) Berkurangnya aktiva lancar. 

b) Berkurangnya aktiva tetap. 

c) Bertambahnya hutang. 

d) Bertambahnya modal. 

e) Adanya laba operasi. 

f) Penyusutan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pemenuhan 

modal kerja pada perusahaan dapat bertambah jika: 
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a) Adanya kenaikan sektor modal yang baik yang berasal dari laba maupun 

pengeluaran modal saham atau investasi pemilik perusahaan. 

b) Adanya penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya 

aktiva lancar. 

c) Adanya hutang jangka panjang. 

6. Analisis Modal Kerja 

Dalam menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan maka 

peranan aktiva sangat menentukan atas keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan terbagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. 

Aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya merupakan manfaat 

ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang, atau akan dikuasai 

oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Aktiva 

merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan. 

Aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dapat mencerminkan 

kemampuan perusahaan atas kondisi secara keuangan dalam upaya 

memenuhi kewajiban atau kebutuhan jangka pendek perusahaan. Komponen 

aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan yaitu mencakup mengenai kas, 

piutang dan persediaan, atau disebut sebagai modal kerja perusahaan. Kas 

merupakan aktiva yang paling lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

Mengenai piutang terjadi dikarenakan adanya kebijakan perusahaan 

terkait dengan penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang ini 
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sebenarnya menimbulkan biaya bagi perusahaan. Biaya tersebut antara lain 

adalah administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam 

piutang, biaya penagihan dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. 

Namun demikian, karena kebijakan kredit ini akan meningkatkan penjualan, 

maka biaya piutang tersebut akan diimbangi oleh meningkatnya penjualan 

perusahaan. 

Pengelolaan piutang merupakan suatu cara agar kebijakan kredit 

mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang 

diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari 

kebijakan tersebut. Kondisi tersebut juga terkait dengan pengendalian 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, melalui analisis terhadap 

persediaan maka tingkat efisiensi atas penggunaan modal kerja dapat 

terwujud. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa melalui analisis 

terhadap modal kerja maka upaya untuk memaksimalkan upaya pencapaian 

tujuan perusahaan. 

7. Perputaran Modal Kerja 

Sutrisno (2003: 43) masa perputaran modal kerja yakni sejak kas 

ditanamkan pada komponen-komponen modal kerja sehingga menjadi kas 

lagi adalah kurang dari satu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran 

modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja 

tersebut. Semakin cepat masa perputaran modal kerja semakin efisien 

penggunaan modal kerja, dan tujuan investasi pada modal kerja semakin 

kecil. 
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Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputarannya 

atau makin tinggi perputarannya (turn over rate-nya). Berapa lama periode 

perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama perputaran 

dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. 

8. Modal Kerja Optimal 

Sarwoko (1989: 79) mengemukakan bahwa analisis optimalisasi 

merupakan salah satu penentuan besarnya aktiva lancar dengan metode 

perputaran modal kerja yang didasarkan pada data historis, sehingga kondisi 

tahun mendatang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. 

Dasar utama untuk menentukan besarnya modal kerja tahun 

mendatang adalah hasil estimasi nilai penjualan tahun mendatang. Metode 

ini menggunakan perputaran seluruh elemen aktiva lancar seperti kas, 

piutang dan persediaan. 

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 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. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

        Ya        Tidak 

          

Catatan: Tingkat Toleransi 2,5% 

Berdasarkan gambar di atas akan dilakukan analisis terhadap kinerja 

keuangan pada CV. Bhumi Mandiri Mojokerto, dasar pengukuran kinerja 

perusahaan yaitu dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Melalui analisis 

terhadap laporan neraca dan laba rugi tersebut dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pengelolaan sumber kinerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini difokuskan pengukuran kinerja perusahaan 

yang dikaitkan dengan analisis pengelolaan modal kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Perusahaan 

Kebutuhan Modal Kerja 

Metode Penentuan Kebutuhan  

Modal Kerja 

 

Optimal 

 

Belum Optimal 

 

Keterikatan Modal 

Kerja 

 

Perputaran Modal 

Kerja 

 

Anggaran Modal 

Kerja 

 

MKR = MKO 

Laporan Keuangan 
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Analisis modal kerja yang dilakukan berkaitan secara langsung dengan 

perputaran modal kerja yang mencakup mengenai elemen-elemen modal kerja. 

Melalui perputaran modal kerja tersebut akan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pengelolaan modal kerja yang dilakukan oleh 

perusahaan dan pada akhirnya dapat diketahui tingkat optimalisasi modal kerja. 


