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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwindiyani (2013), dengan 

penelitian Analisis Optimalisasi Modal Kerja pada PT. Bhakti Mandiri Putra 

Tanjung. Teknik analisis yang digunakan adalah perputaran modal kerja 

dengan cara menghitung elemen modal kerja dalam kali, menghitung periode 

elemen modal kerja dalam hari, menghitung perputaran modal kerja, 

menghitung estimasi penjualan tahun mendatang dan menghitung modal kerja 

optimal.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwindiyani (2013) 

menyimpulkan bahwa modal kerja PT. Bhakti Mandiri Putrat Tanjung belum 

optimal. Hal ini dikarenakan modal kerja tidak berputar secara efektif, adanya 

penumpukan pada kas dan persediaan. Hasil perhitungan modal kerjanya 

yaitu, pada tahun 2010 sebesar 1,74 kali, dan meningkat pada tahun 2011 

sebesar 1,77 kali, dan mengalami peningkatan lagi sebesar 2,27 kali pada 

tahun 2012. Perputaran modal kerja yang tinggi menunjukan adanya 

kekurangan modal kerja  yang mungkin disebabkan tingginya perputaran 

persediaan, piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. 
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B. Landasan Teori 

1. Modal Kerja 

Terdapat beberapa definisi mengenai  modal kerja yang dikemukakan 

oleh para ahli yang pada intinya mengandung makna yang sama, hanya saja 

cara pengungkapan yang berbeda satu sama lain. Berikut beberapa 

pengertian modal kerja, diantaranya: 

a. Modal kerja (Kasmir, 2010:210), didefinisikan sebagai modal yang 

digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, terutama yang 

memiliki jangka waktu pendek, atau juga diartikan selisih aktiva lancer 

setelah dikurangi utang lancar. 

b.  (Ambarwati, 2010:112) modal kerja (working capital), atau kadang-

kadang disebut juga modal kerja kotor, sebenarnya adalah aktiva lancar 

yang digunakan dalam operasi perusahaan yang harus selalu ada dalam 

perusahaan, seperti kas, piutang, persediaan dan surat berharga. 

2. Konsep Modal Kerja 

Mengenai pengertian modal kerja (Riyanto, 2010:57-58) terdapat beberapa 

konsep yaitu: 

a. Konsep kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam 

dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva 

yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimulai 

dari yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu 
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yang pendek. Modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan dari 

jumlah aktiva lancar.  

b. Konsep kualitatif 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan 

besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. 

Sebagian dari aktiva lancar itu harus disediakan untuk memenuhi 

kewajiban finansial yang harus segera dibayar dimana bagian aktiva 

lancar ini tidak boleh digunakan untuk membayar operasi perusahaan 

untuk menjaga likuiditasnya.  

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva 

lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membayar operasi 

perusahaan mampu mengganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar diatas utang lancar. Modal kerja dalam 

pengertian ini sering disebut modal kerja memo (non working capital). 

c. Konsep fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan 

dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. 

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dalam satu periode 

accounting (current income) bukan periode berikutnya (future income). 

3. Jenis Modal Kerja 

Kebutuhan modal kerja perusahaan ditentukan oleh aktivitas produksi 

dan kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila kapasitas 
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produksi berubah maka modal kerja yang dibutuhkan juga mengalami 

perubahan. Menurut AW. Taylor (dalam Ambarwati, 2010:113) modal 

kerja dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Modal kerja permanen 

Adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen berupa barang jadi. Modal kerja permanen 

dibedakan menjadi: 

1) Modal kerja primer 

Adalah modal kerja minimal yang harus dimiliki perusahaan agar 

dapat terus beroperasi. 

2) Modal kerja normal 

Adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar dapat 

beroperasi dalam kapasitas normal. 

b. Modal kerja variabel 

Adalah modal kerja yang selalu berubah proporsional dengan perubahan 

kapasitas produksi. Modal kerja ini terdiri dari: 

1) Modal kerja musiman 

Modal kerja yang berubah sesuai perubahan musim/permintaan, 

misalnya permintaan yang besar pada waktu hari raya. 

2) Modal kerja siklis 

Modal kerja yang berubah akibat fluktuasi konjungtur. 
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3) Modal kerja darurat 

Modal kerja yang berubah sesuai keadaanyang terjadi di luar 

kemampuan perusahaan. 

4. Kebijakan Modal Kerja 

Kebijaksanaan modal kerja merupakan strategi yang ditetapkan oleh 

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai 

alternatif sumber dana. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bisa 

dipilih dari sumber dana berjangka panjang atau sumber dana berjangka 

pendek. Perlu keberanian oleh perusahaan untuk mengambil kebijakan dalam 

mencari sumber pembelanjaan sehingga diperoleh biaya dana yang paling 

murah. Berikut kebijaksanaan modal kerja yang bisa diambil oleh perusahaan 

(Sutrisno, 2001:47-49): 

a. Kebijakan konservatif 

Merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih 

banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber 

dana jangka pendek. Disebut kebijakan konservatif 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. 

b. Kebijakan moderat  

Pada kebijakan atau strategi pendanaan ini perusahaan membiayai 

setiap aktiva dengan dana yang jangka waktu yang kurang lebih sama 

dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang 
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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 dengan dana sumber 

jangka pendek. 

c. Kebijakan agresif 

Dengan kebijakan agresif kebutuhan dana jangka panjang akan 

dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini 

perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar, sedangkan 

trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang lebih 

besar. 

5. Elemen-Elemen Modal Kerja 

Membahas modal kerja tidak akan terlepas dari elemen-elemen 

modal kerja yang terkandung di dalamnya. Elemen dari modal kerja 

semuanya bersifat lancar dan elemen-elemen modal kerja (Riyanto, 

2000:59) yaitu: 

a. Kas 

Perusahaan sangat membutuhkan kas dalam setiap usahanya. Kas 

yang diperlakukan baik untuk membiayai perusahaan sehari-hari 

maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Kas dan 

surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling likuid bagi 

perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan 

dan yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito dan 

rekening koran. 
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Makin tinggi perusahaan menahan kas berarti semakin tinggi 

tingkat likuiditasnya, yang berarti pula semakin cepat perusahaan untuk 

membayar hutang jangka pendeknya. Perusahaan tidak harus menahan 

kas dalam jumlah yang berlebihan, karena akan membiarkan sejumlah 

kas menganggur (tidak produktif) akibatnya akan menekan 

produksi/penjualan dan pencapaian profit tidak maksimal.Beberapa 

alasan perusahaan untuk menahan kas, yaitu meliputi (Syamsuddin, 

2001:246). 

1) Transaction Motive 

Salah satu alasan utama penanaman kas adalah untuk memenuhi 

semua transaksi rutin sehari-hari dalam melakukan kegiatan operasional 

perusahaan. Tingkat kegiatan operasional perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat modal kerja termasuk besarnya kas yang 

dibutuhkan. 

2) Precauntionary Motive 

Menahan kas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak 

terduga semula. Apabila predikbilitas tinggi, cukup hanya sedikit kas 

untuk menghadapi keadaan darurat atau tak terduga. 

3) Sepculative Motive 

Menahan kas agar dapat menarik keuntungan dari perubahan harga 

surat berharga yag diperkirakan dan untuk motif spekulasi. Umumnya 

perusahaan jarang menahan kas. 
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b. Piutang 

Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan 

untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan kredit berapa 

jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan langganan 

dalam membayar kembali, kemungkinan langganan tidak membayar 

kredit yang diberikan dan rata-rata jangka waktu pembiayaan para 

pelanggan.  

Jangka waktu pengumpulan piutang adalah jangka waktu dari saat 

terjadinya piutang tersebut. Semakin lama jangka waktu pengumpulan 

piutang semakin besar investasi pada piutang dan biaya yang timbul juga 

semakin besar. 

Piutang adalah suatu perkiraan aktiva yang menunjukkan jumlah 

yang terutang pada perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa. 

Hal ini muncul karena adanya transaksi penjualan secara kredit oleh 

perusahaan kepada pelanggannya (Syamsudin, 2001:255). Pengelolaan 

piutang yang efisien dapat dilihat pada neraca yaitu besar kecilnya 

piutang terutama dalam menetapkan jangka waktu kredit yang akan 

mempengaruhi perputaran modal kerja. Sebaliknya bila terlalu ketat maka 

penjualan akan menurun sehingga keuntungan akan menurun juga.  

Pengendalian piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijakan 

kreditnya. Kebijakan ini berfungsi sebagai standar, apabila suatu saat 

pelaksanaan penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai 
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dengan standar yang telah ditentukan maka perusahaan perlu melakukan 

perbaikan. 

c. Persediaan  

Persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan 

kelancaran operasi perusahaan. Tanpa ada persediaan yang memadai 

kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang 

diinginkan disebabkan produksi akan terganggu. Persediaan ini memiliki 

jenis yang berbeda-beda. (Sutrisno, 2001:95) 

Perusahaan manufaktur memiliki tiga macam persediaan utama 

yaitu persediaan bahan baku, persediaan setengah jadi, dan persediaan 

barang jadi. Persediaan utama yang dimiliki perusahaan dagang berupa 

persediaan barang dagang, persediaan bahan penolong, dan persediaan 

perlengkapan kantor. Persediaan adalah sejumlah barang atau bahan yang 

dimiliki oleh perusahaan yang tujuannya untuk dijual dan diolah kembali, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa memiliki persediaan 

yang biasanya dalam bentuk persediaan bahan pembantu atau persediaan 

yang habis pakai yang berhubungan dengan jasa. 

Menurut (Gitosudarmo dan Basri, 2002:103), besar kecilnya modal 

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Volume penjualan 

Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan 

memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya yang mana 

puncak dari aktivitasnya itu adalah aktivitas penjualan. Tingkat 
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penjualan yang tinggi diperlukan modal kerja yang relatif tinggi pula 

dan sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang 

relatif rendah. 

2) Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan, antaralain: 

(a) Politik penjualan kredit 

Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya 

modal kerja dalam satu periode. 

(b) Politik penetuan 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. 

3) Pengaruh musim 

Pergantian musim dapat mempengaruhi besar kecilnya 

barang/jasa kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. 

Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya modal 

kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi. 

4) Kemajuan teknologi 

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah 

proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis, dengan 

demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja, 

akan tetapi dengan perkembangan teknologi maka perusahaan perlu 



 19

mengimbangi dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga 

diperlukan modal kerja yang relatif besar. 

6. Model penentu modal kerja optimal 

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. 

Besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan perlu ditentukan. Modal 

optimum merupakan jumlah modal (modal kerja) yang sebaiknya dibelanjai 

dengan kredit jangka panjang. Untuk menentukan besarnya modal kerja 

optimal, bisa digunakan beberapa model penentuan besarnya modal kerja 

(Sutrisno, 2001:50), yaitu : 

a. Metode keterikatan dana 

Menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini, maka perlu 

diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yakni pertamaperiode 

terikatnya modal kerja dan kedua 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 
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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. Perusahaan dagang 

periode terikatnya dagang 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. Perusahaan industri 

periode terikatnya modal kerja dimulai dari kas dibelikan bahan baku 

yang kemudian yang di proses 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. 

b. Metode perputaran modal kerja 

Metode ini besarnya modal kerja ditentukan dengan cara 

menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. (Sutrisno, 

2001:53). 

Perputaran Elemen  Modal Kerja : 

Perputaran	Kas = 	
Penjualan

Rata − rata	Kas 	X	1	Kali 

Perputaran	Piutang = 	
Penjualan

Rata − rata	Piutang 	X	1	Kali 
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Perputaran	Persediaan = 	
Penjualan

Rata− rata	Persediaan 	X	1	Kali 

Periode terikatnya: 

Periode	Kas = 	
360

Perputaran	Kas 	X	1	Hari 

Periode	Piutang = 	
360

Perputaran	Piutang 	X	1	Hari 

Periode	Persediaan = 	
360

Perputaran	Persediaan 	X	1	Hari 

Perputaran	Elemen	Modal	Kerja 

= 	
360

Periode	terikatnya	semua	elemen	modal	kerja	 

 

Berdasarkan hasil perhitungan elemen aktiva lancar dapat 

diketahui besarnya modal kerja. Setelah estimasi nilai penjualan tahun 

mendatang dengan pertukaran modal kerja dapat dihitung nilai modal 

kerja optimal tahun mendatang. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui modal kerja optimal. (Sarwoko, 2001:92). 

 

 

Kebijakan dalam menentukan modal keja yang optimal sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, sebab 

perusahaan dapat mengalami kesulitan dan mengalami kerugian karena 

adanya modal kerja yang kurang tepat. Modal kerja yang berlebihan 

menunjukkan adanya dana menganggur dan tidak digunakan, sehingga 
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profitabilitas perusahaan kecil. Sedangkan modal kerja yang terlalu kecil 

akan menghambat atau mengganggu kelancaran proses produksi karena 

kurangnya dana. 

Modal kerja sangat diperlukan dalam perusahaan. Modal kerja 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek. 

Kebijakan dalam menentukan modal kerja optimal akan sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Penambahan 

dan pengurangan modal kerja didapat dengan menjumlah perputaran 

modal kerja secara keseluruhan dan memperhatikan perputaran elemen 

pembentuk modal kerja itu sendiri seperti kas, piutang, dan persediaan, 

sehingga dapat mengetahui berapa kebutuhan modal kerja optimal secara 

perhitungan dan dibandingkan dengan modal kerja perusahaan. Apabila 

modal kerja lebih kecil daripada modal kerja perusahaan maka 

perusahaan perlu mengurangi modal kerja. 

7. Analisis Modal Kerja Optimal 

Analisis optimalisasi modal kerja merupakan salah satu penentuan 

besarnya aktiva lancar dengan metode perputaran modal kerja yang 

didasarkan pada data hitoris, sehingga kondisi tahun mendatang 

diasumsikan mirip dengan tahun sebelumnya. Dasar utama untuk 

menentukan besarnya estimasi modal kerja tahun mendatang adalah hasil 

estimasi nilai penjualan tahun mendatang. Metode ini didesain dengan 

menggunakan perputaran seluruh elemen aktiva lancar. 
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Modal kerja optimum secara teoritis adalah aktiva lancar pada 

berbagai keluaran (output). Setiap jumlah modal kerja yang lebih besar dari 

jumlah optimum akan menaikan aktiva perusahaan tanpa diikuti dengan 

kenaikkan laba proporsional sehingga menurunkan tingkat hasil 

pengembalian atas investasi (ROI). Setiap jumlah modal kerja yang lebih 

rendah berarti ketidakmampuan membayar utang pada waktunya, 

kehilangan penjualan karena terlalu ketatnya kebijakan kredit. 

 Unsur ketidakpastian antara aktiva lancar dengan output, maka 

manajemen aktiva lancar meliputi pertama, penentuan jumlah kebutuhan 

minimum dari setiap jenis aktiva. Kedua, penambahan persediaan 

pengaman sehubungan dengan kenyataan bahwa perkiraan yang dilakukan 

tidak sempurna. Pada kebijakan aktiva lancar yang konservatif, perusahaan 

mempertahankan jumlah kas dan surat berharga yang relative besar, 

mengadakan persediaan dalam jumlah besar dan penjualan ditingkatkan 

melalui kebijakan kredit yang longgar sehingga jumlah piutanf dagang 

relative kecil. 

Kebijakan pemenuhan kebutuhan dana yang akan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham, manajemen keuangan juga harus 

mempertimbangkan faktor lain seperti varabilitas penjualan, aliran kas yang 

akan mempengaruhi penilaian perusahaan. Adanya trade-off antara profitabilitas 

dengan risiko untuk setiap alternatif pemenuhan kebutuhan dana maka, manajer 

keuangan harus dapat mengambil keputusan yang terbaik agar terciptanya modal 

yang optimal. (Sartono, 2012:390) 
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C. Kerangka Pikir 

Peran kerangka pikir sangat penting dalam suatu penelitian karena 

merupakan landasan pemikiran penelitian yang pada umumnya berdasarkan 

konsep-konsep yang telah diuraikan. Berdasarkan penjelasan dan teori yang 

telah dibahas sebelumnya, maka dapat disusun suatu kerangka pikir yang 

menggambarkan alur dari peneltian yang akan dilakukan, sehingga melalui 

kerangka pikir ini diharapkan penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan. 

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian 

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk 

Motede Perputaran Modal Kerja 

Laporan Keuangan dan Neraca Laba Rugi 

Modal Kerja Optimal 

MKO ≠MK Riil MKO = MK Riil 

Optimal Tidak Optimal 

Elemen Modal Kerja: 

Kas Piutang Persediaan 
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Pada gambar kerangka pikir penelitian di atas menjelaskan bahwa 

dalam menganalisis modal kerja optimal pada PT. Salim Ivomas Pratama 

Tbk. memerlukan yang memerlukan laporan keuangan berupa neraca dan 

laba rugi. Analisis modal kerja yang digunakanadalahperputaran modal 

kerja, yang bertujuan untuk mengetahui perputaran modal kerja, yang 

terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. 

Setelah menganalisis perputaran modal kerja akan mengetahui Modal 

kerja optimal perusahaan, sehingga mengetahui apakah modal kerja riil 

perusahaan sudah optimal atau tidak optimal. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang bahwa modal kerja diperlukan untuk 

meningkatkan pendapatan karena adanya pertumbuhan pendapatan perusahaan 

harus memiliki dana untuk membiayai aktiva lancar dan pendapatan yang 

terus meningkat diharapkan laba yang akan diperoleh juga ikut meningkat, 

namun pada kenyataannya laba yang diperoleh perusahaan mengalami 

penurunan meskipun penjualannya meningkat, sehingga pengelolaan modal 

kerja yang dilakukan perusahaan belum optimal. 

 Tinjauan teori yang menyatakan bahwa kebijakan dalam menentukan 

kebijakan modal kerja optimal akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan 

hidup perusahaan. Penambahan dan pengurangan modal kerja didapat dengan 

menjumlah perputaran modal kerja secara keseluruhan dan memperhatikan 

perputaran elemen pembentuk modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan 
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sehingga dapat mengetahui berapa kebutuhan modal kerja optimal secara 

perhitungan dan dibandingkan dengan modal kerja perusahaan. Apabila modal 

kerja optimal lebih kecil daripada modal kerja perusahaan maka perusahaan 

perlu mengurangi modal kerja, begitupun sebaliknya. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurwindiyani tentang 

analisis optimalisasi modal kerja pada PT. Bhakti Mandiri Putra Tanjung yang 

menggunakan metode perputaran modal kerja dengan hasil modal kerja 

perusahaan belum optimal. Berdasarkan paparan diatas peneliti mengambil 

hipotesis bahwa modal kerja PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. tahun 2009-2013 

tidak optimal. 

 


