
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2012), 

diperoleh kesimpulan bahwa optimalisasi modal kerja pada CV. Dharma 

Utama Batu tahun 2008-2010 belum optimal. Modal kerja riil tahun 2010 

lebih kecil dari modal kerja optimal sehingga terjadi kekurangan modal kerja. 

Kekurangan modal kerja memberikan dampak yang serius pada perusahaan 

karena kegiatan operasionalnya akan sedikit terhambat dan tidak bisa memenuhi 

permintaan konsumen dengan maksimal. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2012), 

diperoleh kesimpulan bahwa modal kerja tidak optimal. Modal kerja pada 

tahun 2008 sampai dengan 2012 tidak optimal dikarenakan pada tahun 2008 

dan tahun 2009 modal kerja riil lebih kecil dari modal kerja optimal, sehingga 

perusahaan memiliki kekurangan modal kerja. Pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2012 modal kerja riil lebih besar dari modal kerja optimal 

sehingga perusahaan memiliki kelebihan modal kerja. 

Modal kerja yang tidak mencukupi akan membuat perusahaan tidak dapat 

menjalankan aktivitas perusahaan secara optimal dan jika modal kerja yang 

tersedia berlebihan, hal ini mengakibatkan penggunaan modal kerja tidak 

produktif. Hal ini berarti bahwa setiap perusahaan harus mampu 
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memanfaatkan modal kerja secara optimal sesuai dalam menjalankan 

aktifitasnya 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Definisi Modal Kerja 

Fahmi (2012:100), menjelaskan bahwa modal kerja adalah investasi 

sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek-kas, sekuritas, 

persediaan, piutang. Dalam rangka mewujudkan suatu konsep modal kerja 

yang sesuai dengan pengharapan pihak perusahaan, maka harus 

diterapkannya suatu ilmu manajemen yang bisa memberikan arah konsep 

sesuai dengan yang dimaksud dalam kaidah manajemen modal kerja. 

Manajemen modal kerja berkaitan dengan manajemen aktiva lancar-kas, 

piutang, dan persediaan. 

Perusahaan yang meremehkan atau bertindak tidak serius dalam 

mengelola manajemen modal kerja, maka perusahaan tersebut diprediksi 

akan bermasalah dalam berkompetisi di pasar, termasuk memungkinkan 

perusahaan tersebut tidak mampu memanfaatkan modal kerja yang telah 

termiliki tersebut secara maksimal serta tepat sasaran. Pengertian tepat 

sasaran artinya perusahaan menempatkan modal kerja pada sisi yang 

bersifat profitable. Profitable artinya penempatan keputusan dengan 

melihat prospek keuntungan yang akan terus mengalami kenaikan secara 

sistematis dan berkelanjutan. 
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2. Konsep Modal Kerja 

Terdapat beberapa konsep modal kerja dalam manajemen modal 

kerja yang sering digunakan. Konsep modal kerja menggambarkan dana 

yang ditanamkan dalam aktiva lancar yang diputar terus-menerus, agar 

operasi pokok perusahaan dapat terus berjalan sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Secara umum konsep 

modal kerja dibagi menjadi tiga macam menurut Kasmir (2010:211), 

yaitu: 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah 

seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu mendapat 

perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk 

membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini 

sering disebut dengan modal kerja kotor (gross working capital). 

b. Konsep Kualitatif 

Konsep kualitatif memiliki beberapa kelemahan, seperti: 

Pertama, konsep ini tidak mencerminkan tingkat likuiditas 

perusahaan. Kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah 

modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek. 

Jumlah aktiva lancar yang besar belum menjamin margin of safety 

bagi perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum 

terjamin. 
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c. Konsep Fungsional 

Konsep fungsional merupakan konsep yang 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). Keuntungan konsep 

ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang 

lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para 

kreditor kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi 

perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. 

Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki 

perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang 

dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba 

perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal 

kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula 

sebaliknya, jika dana yang digunakan lebih sedikit, maka laba akan 

menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang tidak selalu 

demikian. 

3. 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 oleh perusahaan. Perubahan itu 

sendiri kemungkinan disebabkan adanya permintaan yang tidak sama 

dari waktu ke waktu, seperti adanya permintaan disebabkan musiman. 
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Oleh karena itu kebutuhan modal kerja juga bisa mengalami perubahan. 

Jenis-jenis modal kerja perusahaan dikelompokkan ke dalam dua jenis 

menurut Gitosudarmo dan Basri (2002:35) yaitu: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus selalu ada 

dalam perusahaan agar perusahaan dapat berfungsi dengan baik dalam 

satu periode akuntansi. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 

macam yakni: 

1) Modal Kerja Primer (Primary Working Capital)  

Modal kerja primer adalah sejumlah modal kerja minimum 

yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan 

kegiatan usahanya. 

2) Modal Kerja Normal (Normal Working Capital)  

Modal kerja normal merupakan 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 adalah modal kerja yang saat-saat tertentu 

dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan 

dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 

tiga macam: 
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1) Modal Kerja Musiman  

Modal kerja musiman (seasonal working capital) yaitu 

sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan 

oleh perubahan musim. 

2) Modal Kerja Siklis  

Modal kerja siklis (cyclical working capital) yaitu sejumlah 

modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh 

perubahan permintaan produk. 

3) Modal Kerja Darurat  

Modal keja darurat (emergency working capital) yaitu 

modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak 

diketahui sebe.lumnya (misalnya kebakaran, gempa bumi, banjir, 

buruh mogok, dan sebagainya. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Modal Kerja 

Menurut Hanafi (2005:519), ada dua faktor yang mempengaruhi 

tingkat modal kerja. Diantaranya adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktiva lancar dan faktor-faktor yang mempengaruhi utang 

lancar. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktiva Lancar 

Beberapa faktor mempengaruhi besarnya aktiva lancar, relatif 

terhadap total aktiva. Berikut ini faktor-faktor tersebut : 
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1) Karakteristik Bisnis 

Sektor usaha (industri) mempunyai karakteristik yang berbeda 

satu sama lain, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Sektor 

retail cenderung mempunyai persediaan barang dagangan (yang 

berarti modal kerja) yang lebih besar dibandingkan perusahaan 

manufaktur. Sektor tertentu mempunyai utang lancar yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan aktiva lancarnya. 

2) Ukuran Perusahaan 

Perusahaan kecil cenderung mempunyai modal kerja yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Komposisi aktiva 

lancar dan kewajiban lancar untuk perusahaan besar dan kecil bias 

terdiri dari 65,5% aktiva lancar dan 32,8% utang lancar untuk 

perusahaan kecil. Sedangkan komposisi untuk perusahaan besar 

adalah 31% aktiva lancar dan 24,4% kewajiban lancar.  

3) Aktivitas Perusahaan 

Jika perusahaan meningkat aktivitasnya (penjualan meningkat), 

aktiva lancar dan utang lancar yang bersifat spontan juga akan 

meningkat. Semakin tinggi penjualan dengan demikian akan 

semakin besar aktiva lancar suatu perusahaan. 

4) Stabilitas Penjualan Perusahaan 

Jika penjualan stabil, aktiva lancar cenderung semakin kecil. 

Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan 

cenderung semakin besar. 

 
 



14 
 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Utang Lancar 

Faktor yang mempengaruhi utang lancar bias digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal kebijakan perusahaan. 

1) Faktor Eksternal 

Industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar lebih 

besar. Sebagai contoh, usaha retail menggunakan aktiva lancar 

(biasanya dalam bentuk barang dagangan) yang lebih besar 

dibandingkan dengan industri manufaktur. Barang dagangan 

biasanya diperoleh melalui pendanaan yang spontan (utang 

dagang), sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan 

utang dagang yang tinggi juga. 

2) Faktor Internal Kebijakan Manajemen 

Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan utang 

lancar yang tinggi atau rendah. Jika fleksibilitas manajemen cukup 

tinggi, manajemen akan menggunakan utang lancar yang lebih 

kecil. Jika manajemen membutuhkan dana dengan cepat, maka 

manajer masih mempunyai cukup ruang untuk melakukan hal 

tersebut.  

Jika manajemen mempunyai akses ke pasar keuangan 

yang baik, barangkali manajemen akan menggunakan utang lancar 

yang tinggi karena pada situasi mendadak, manajemen bisa 

memperoleh dana tambahan dengan cepat. Manajemen yang 

agresif akan menggunakan utang yang lebih tinggi, karena utang 
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yang lebih tinggi memberikan profitabilitas yang tinggi, meskipun 

risiko juga akan semakin meningkat. 

5. Analisis Modal Kerja 

Menurut Martono dan Harsito, (2003:95), 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. 

Piutang terjadi dikarenakan adanya kebijakan perusahaan terkait 

dengan penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang ini sebenarnya 

menimbulkan biaya bagi perusahaan. Biaya tersebut antara lain adalah 
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administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang, 

biaya penagihan dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih.  

6. Kebijakan Investasi Modal Kerja 

Menurut Sudana (2011:196), kebijakan yang berkaitan dengan besar 

kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Kebijakan Konservatif 

Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

konservatif akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif 

besar untuk tingkat penjualan tertentu. Dengan kebijakan konservatif 

akan berdampak pada tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi, dalam 

arti perusahaan akan dapat memenuhi segala kewajiban lancar. Namun 

di sisi lain, profitabilitas perusahaan rendah karena jumlah aktiva 

lancarnya terlalu besar. 

b. Kebijakan Agresif 

Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

agresif cenderung mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif 

kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Kebijakan modal kerja agresif 

mempunyai implikasi tingkat likuiditas perusahaan yang rendah. 

Namun di sisi lain, profitabilitas perusahaan tinggi karena jumlah 

aktiva lancarnya kecil. 
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c. Kebijakan Moderat 

Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

moderat akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil 

dari kebijakan konservatif tetapi lebih besar dari kebijakan modal 

kerja agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Kebijakan modal kerja 

yang bersifat moderat akan berdampak pada tingkat likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan yang menengah, yaitu berada di antara 

perusahaan yang menerapkan kebijakan konservatif dan agresif. 

7. Penentuan Kebutuhan Modal Kerja 

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. Untuk menentukan besarnya modal kerja 

optimal, bisa digunakan beberapa model penentuan besarnya modal kerja 

menurut Sutrisno (2012:45), yaitu : 

a. Metode keterikatan dana 

Ada dua faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya modal 

kerja dengan metode ini ada dua faktor, yaitu: 
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1) Periode terikatnya modal kerja 

Merupakan jangka waktu mulai kas ditanamkan ke dalam 

elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin 

lama periode keterikatan modal kerja akan semakin memperbesar 

jumlah kebutuhan modal kerja, demikian bila periode terikatnya 

modal kerja semakin kecil, kebutuhan modal kerja juga semakin 

kecil. 

2) Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari 

Pengeluaran kas perhari 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 sebagai berikut: 

1) Perputaran elemen modal kerja dalam kali 

Perputaran kas = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎−𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑠𝑠 x 1 kali 

Perputaran piutang = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎−𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑔𝑔 x 1 kali 

Perputaran persediaan = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎−𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 x 1 kali 
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2) Perputaran elemen modal kerja dalam hari 

Perputaran kas = 360
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑠𝑠 x 1 hari 

Perputaran piutang = 360
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑔𝑔 x 1 hari 

Perputaran persediaan = 360
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛x 1 hari 

Setelah perputaran elemen modal kerja dalam satuan hari 

ditemukan, maka hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya 

jumlah modal kerja.  

Perputaran modal kerja = 360
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑘𝑘𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎x kali 

8. Penjualan yang akan Datang 

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan 

investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga 

merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu 

industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-

kesempatan pada masa yang akan datang.  

Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, 

semakin besar penjualan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh 

perusahaan. Pengukuran variabel dalam pertumbuhan penjualan ini dapat 

dilihat dalam bentuk persen (%). Rumus pertumbuhan penjualan : 

Pertumbuhan penjualan tahun t ( gt ) = 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡−1

× 100% 
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Tingkat pertumbuhan rata-rata diperoleh dari total hasil presentase 

tingkat pertumbuhan penjualan dibagi jumlah tahun yang diproyeksikan. 

Selanjutnya nilai penjualan tahun akan datang diperoleh dari penjualan 

tahun sebelumnya dikali tingkat pertumbuhan rata-rata ditambah satu. 

9. Modal Kerja Optimal 

Sarwoko (2003:79) menjelaskan 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 estimasi modal kerja tahun 

mendatang adalah hasil estimasi nilai penjualan tahun mendatang.  

Metode ini didesain dengan 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 Optimal =  Penjualan yang 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 

mengganggu kelancaran proses produksi karena kekurangan dana. 
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C. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai optimalitas modal kerja 

pada Perusahaan Kue Pia “Karomah” Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan 

teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan 

dalam kerangka pemikiran Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKR = MKO     MKR ≠ MKO 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

 

Perusahaan Kue Pia “Karomah” 

Kabupaten Pasuruan 

Laporan Keuangan dan Neraca Laba Rugi 
Tahun 2013 - 2014 

Metode Perputaran Modal Kerja 

Optimal Tidak Optimal 

 

 Modal Kerja 

 
 


