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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Syafrilia pada tahun 2008 obyek yang penelitian yang mengacu pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Peningkatan 

penjualan berbanding lurus dengan peningkatan modal kerja nyata, seperti 

terjadi pada penjualan Tempo Scan meningkat 33% dan modal kerja riil 

meningkat 13%. Penurunan penjualan ini berbanding lurus dengan 

pengurangan modal kerja nyata yang terjadi dalam penjualan Tiasho menurun 

27% dan  modal kerja menurun 16%. 

B. Tinjauan Teori 

1. Definisi Modal Kerja 

Manajemen modal kerja melibatkan pengelolaan terhadap aktiva 

lancar dan kewajiban lancar. Istilah modal kerja mempunyai dua konsep, 

yaitu modal kerja bersih(Net Working Capital) dan modal kerja 

kotor(Gross Working Capital). Modal kerja bersih (MKB) merupakan 

selisih antara kewajiban lancar (KL) dengan aktiva lancar (AL). Secara 

matematis, MKB = AL – KL. Konsep modal kerja kedua adalah modal 

kerja kotor, yang didefinisikan sebagai investasi perusahaan dalam aktiva 

lancar. Jadi, modal kerja kotor merupakan investasi perusahaan dalam 

semua komponen aktiva lancar. 
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Besarnya investasi perusahaan dalam aktiva lancar berpengaruh 

langsung terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Profitabilitas 

dan likuiditas ini merupakan indikator kinerja keuangan yang penting bagi 

perusahaan, sehingga hampir seluruh keputusan keuangan yang dibuat 

selalu diarahkan pada kedua indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan 

perusahaan. 

Bentuk salah satu metode optimalisasi penentuan besarnya nilai aktiva 

lancar adalah metode perputaran modal kerja. Analisis optimasi dengan 

metode perputaran modal kerja mendasarkan diri pada data historis, 

sehingga kondisi tahun mendatang diasumsikan sama/mirip dengan 

kondisi tahun sebelumnya. Pijakan utama untuk menentukan besarnya 

estimasi modal kerja tahun mendatang adalah hasil estimasi nilai penjualan 

tahun mendatang. 

Metode ini didesain dengan menggunakan perputaran atas seluruh 

komponen aktiva lancar. Berdasarkan hasil perhitungan perputaran atas 

komponen aktiva lancar, maka dapat dihitung besarnya perputaran modal 

kerja. Setelah estimasi nilai penjualan tahun mendatang ditentukan, dengan 

perputaran modal kerja yang sudah dihitung, maka nilai modal kerja 

optimal untuk tahun mendatang dapat ditentukan. Langkah selanjutnya, 

dengan nilai modal kerja optimal yang sudah ditemukan, dapat dihitung 

besarnya tambahan atau pengurangan terhadap saldo nilai aktiva lancar 

pada awal tahun berikutnya. 
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a. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:187) modal kerja adalah aktiva 

lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu 

bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha, atau 

modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga yang mudah 

diuangkan (misal giro, cek, deposito), piutang dagang dan persediaan 

yang tingkat perputarannya tidak melebihi satu tahun atau jangka 

waktu operasi normal perusahaan. 

b. Menurut Sutrisno (2003:42) Dana yang diperlukan oleh perusahaan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, 

seperti pembelia bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar 

hutang, dan pembayaran lainnya, persediaan kas, pembayaran piutang, 

persediaan dan serta segala bentuk yang terkandung dalam rekening 

aktiva lancar disebut modal kerja. 

2. Menurut Riyanto (2001:57-58) mengenai pengertian modal kerja dapat 

dikemukakan tiga konsep modal kerja yang digunakan, yaitu: 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dana yang tertanam 

dalam unsur-unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan aktiva 

yang sekali tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam jangka 

pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini adalah 

keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian 

ini disebut modal kerja bruto (gross working capital). 

b. Konsep Kualitatif 
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Modal kerja dalam konsep kualitatif ini dikaitkan dengan 

besarnya jumlah aktiva lancar dan utang lancar. Oleh karenanya 

modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar 

yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa diganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja kualitatif 

disebut modal kerja netto (net working capital). 

c. Konsep Fungsional 

Modal kerja menurut fungsional mendasarkan pada fungsi dari 

dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan 

atau digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan demi kemaslahatan para karyawan dan pemilik saham 

serta meningkatkan nilai perusahaan dengan kebijakan yang telah di 

putuskan oleh seorang manajer. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja merupakan investasi perusahaan pada aktiva jangka 

pendek yang terdiri dari kas, persediaan, piutang dan surat-surat 

berharga yang mudah diuangkan. Modal kerja terdiri dari beberapa 

konsep yaitu selisih atau kelebihan aktiva lancar dengan kewajiban 

lancar dan konsep modal kerja bruto yaitu keseluruhan investasi 

dalam bentuk aktiva lancar. 

3. Jenis-Jenis Modal Kerja 

Jenis-jenis modal kerja dibagi menjadi dua yaitu: (Riyanto 2010:61) 



12 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara 

terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja 

permanen dapat dibedakan dalam: 

1) Modal kerja primer (Primary Working Capital), yaitu jumlah 

modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjaga pengadaan barang untuk menghasilkan laba. 

2) Modal kerja normal (Normal Working Capital), yaitu jumlah 

modal kerja yang di perlukan agar perusahaan dapat beroperasi 

untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

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. 

3) Modal kerja darurat 

Modal kerja yang berubah sesuai keadaan yang terjadi di luar 

kemampuan perusahaan. 
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4. Pentingnya Modal Kerja 

Jumlah modal kerja yang cukup memadai sangat penting bagi 

perusahaan, karena memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara 

ekonomis dan efisien. Modal kerja yang cukup disamping memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaa 

tidak mengalami kesulitan keuangan juga akan memberikan keuntungan. 

Manajemen modal kerja yang baik adalah yang mampu menaikan 

nilai perusahaan dengan pemilihan sumber dana yang dapat ditekan dan 

likuiditas perusahaan dapat terjaga karena modal kerja yang terlalu besar 

dapat menghambat kelancaran usaha, bahkan dapat merugikan, sehingga 

tujuan perusahaan terutama jangka pendek akan sulit tercapai. 

Kebutuhan modal kerja pada setiap perusahaan berbeda-beda, 

perhitungan modal kerja pada perusahaan perbankan tentu akan jauh lebih 

sulit menentukannya dibandingkan dengan perusahaan sektor riil. Modal 

kerja yang cukup memang penting bagi suatu perusahaan tetapi 

menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu 

perusahaan di pengaruhi oleh beberapa factor. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Modal Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Sifat umum atau tipe perusahaan, modal kerja yang dibutuhkan 

perusahaan jasa (public utility) relatif rendah karena investasi dalam 

persediaan dan piutang pencairannya menjadikan relatif cepat. Untuk 
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beberapa perusahaan jasa tertentu malahan langganan membayar di 

muka sebelum jasa dinikmati, misalnya jasa transport, kereta api, bus 

malam, pesawat udara, dan kapal laut. Proporsi modal kerja dari total 

aktiva, pada perusahaan jasa relatif kecil. 

Berbeda dengan perusahaan industri, investasi dalam aktiva 

lancar cukup besar dengan tingkat perputaran persediaan dan piutang 

yang relatif rendah. Perusahaan industri memerlukan modal kerja 

yang cukup besar, yakni untuk melakukan investasi dalam bahan 

baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Fluktuasi dalam 

pendapatan bersih dan perusahaan jasa juga relatif kecil bila 

dibandingkan dengan perusahaan industri dan perusahaan keuangan. 

b. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang 

dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang. Jumlah 

modal kerja bukan langsung dengan waktu yang dibutuhkan mulai 

dari bahan baku atau barang jadi dibeli sampai barang-barang dijual 

kepada langganan. Makin panjang waktu yang diperlukan untuk 

memproduksi barang atau untuk memperoleh barang makin besar 

kebutuhan akan modal kerja. Modal kerja bervariasi tergantung pada 

volume pembelian dan harga beli per unit dari barang yang di jual. 

c. Syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang 

dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal 

kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan 

memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam 
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persediaan, sebaliknya bila pembayaran harus dilakukan segera 

setelah barang diterima maka kebutuhan uang kas untuk membelanjai 

volume perdagangan menjadi lebih besar. 

Modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat kredit penjualan barang. 

Semakin lunak kredit (jangka kredit lebih panjang) yang diberikan 

kepada langganan akan semakin besar kebutuhan modal kerja yang 

harus ditanamkan kepada piutang. Untuk mengurangi kebutuhan 

modal kerja dan mengurangi risiko kerugian karena adanya piutang 

yang tidak terbayar, biasanya perusahaan memberikan rangsangan 

potongan tunai (cash discount). 

d. Tingkat perputaran persediaan, Semakin sering persediaan diganti 

(dibeli dan dijual kembali) maka kebutuhan modal kerja yang 

ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan semakin rendah. 

Untuk mencapai tingkat perputaran persediaan yang tinggi diperlukan 

perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi 

tingkat perputaran persediaan akan mengurangi risiko kerugian karena 

penurunan harga, perubahan pemintaan atau perubahan mode, juga 

menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan (carrying cost) 

dari persediaan. 

e. Tingkat perputaran piutang, kebutuhan modal kerja juga tergantung 

pada periode waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi 

uang kas. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek berarti 

kebutuhan akan modal kerja menjadi semakin rendah atau kecil. 
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Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi diperlukan 

pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat 

sehubung dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum 

kredit bagi langganan, serta penagihan piutang. 

f. Pengaruh konjungtur (business cycle) Pada periode makmur 

(prosperity) aktivitas perusahaan meningkat dan perusahaan 

cenderung membeli barang lebih memanfaatkan harga yang masih 

rendah. Ini berarti perusahaan memperbesar tingkat persediaan. 

Peningkatan jumlah persediaan membutuhkan modal kerja yang lebih 

banyak. Sebaiknya dalam periode depresi volume perdagangan 

menurun, perusahaan cepat-cepat berusaha menjual barangnya dan 

menarik piutangnya. Uang yang di peroleh digunakan untuk membeli 

surat-surat berharga, melunasi utang, atau untuk menutupi kerugian. 

g. Derajat risiko kemungkinan menurunya harga jual aktiva jangka 

pendek menurunya nilai riil dibanding dengan harga buku dari surat-

surat berharga, persediaan barang, dan piutang akan menurunkan 

modal kerja. Apabila risiko kerugian ini semakin besar berarti 

diperlukan tambahan modal kerja untuk membayar bunga atau 

melunasi utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Untuk 

melindungi diri dari hal yang tidak terduga dibutuhkan modal kerja 

yang relatif besar dalam bentuk kas atau surat-surat berharga. 

h. Pengaruh musim, banyak perusahan yang penjualannya hanya terpusat 

pada beberapa bulan saja. Perusahaan yang di pengaruhi oleh musim 
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membutuhkan jumlah maksimum modal kerja untuk periode yang 

relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan 

barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang 

puncak penjualan. 

i. Credit rating dari perusahaan. Jumlah modal kerja, dalam bentuk kas 

termasuk surat-surat berharga, yang dibutuhkan perusahaan untuk 

membiayai opersinya tergantung pada kebijaksanaan penyediaan uang 

kas. Penyediaan uang kas ini tergantung pada: (a) credit rating dari 

perusahaan (kemampuan meminjam uang dalam jangka pendek), (b) 

perputaran persediaan dan piutang, dan (c) kesempatan mendapatkan 

potongan harga dalam pembelian. 

6. Kebijakan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja 

Ada 3 alternatif kebijakan investasi dalam aktiva lancar:  

a. Kebijakan modal kerja yang longgar (Relaxed working capital assets 

policy) adalah kebijakan yang mengendaki terjadinya kas, sekuritas 

dan persediaan dalam jumlah relatif besar dan berupaya 

menggalakkan penjualan dengan kebijakan penjualan kredit yang 

longgar sehingga menimbulkan banyak piutang usaha. 

b. Kebijakan modal kerja yang ketat (Restricted working capital assets 

policy) adalah kebijakan yang berupaya meminimumkan jumlah kas, 

sekuritas, persediaan dan piutang usaha perusahaan. 

c. Kebijakan modal kerja moderat. Diantara kedua kebijkanan modal 

kerja yang ekstrim tersebut terdapat kebijakan yang moderat. 
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Beberapa alternatif kebijakan pembiayaan modal kerja: 

a. Pendekatan Maturity matching atau Self Liquidating adalah kebijakan 

pembiyaan yang menyelaraskan/menyamakan saat jatuh tempo aktiva 

dengan kewajiban 

b. Pendekatan Agresif/Nonkonservatif adalah kebijakan perusahaan 

membiayai kebutuhan musiman dan sebagian dari kebutuhantetapnya 

dengan dana jangka pendek dan sisanya merupakan kebutuhan 

permanen dengandana jangka panjang 

c. Pendekatan Konservatif adalah kebijakan perusahaan membiayai 

semua proyek yang memerlukan dana denganmenggunakan dana 

jangka panjang sedangkan pengeluaran yang mendesak atau darurat 

dantidak diharapkan menggunakan dana jangka pendek. 

1) Aktiva lancar permanen (Permanent Current Assets) adalah 

jumlah aktiva lancar yang tetap dimiliki perusahaan dalam setiap 

siklus usaha 

2) Aktiva lancar temporer (Temporary current assets) adalah aktiva 

lancar yang berfluktuasi sesuai dengan variasi penjualan musiman 

atau siklus. 

7. Perputaran Modal Kerja 

Periode Perputaran modal kerja di mulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat dimana kemabali 

lagi menjadi kas. Metode perputaran modal kerja ditentukan dengan cara 
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menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti 

perputaran kas, piutang, dan persediaan. 

a. Metode Penentuan Kebutuhan Besarnya Modal Kerja 

Sutrisno (2003:50) penentuan kebutuhan modal kerja menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1) Metode keterikatan dana 

Dengan metode ini harus terlebih dulu ditentukan berapa 

jumlah pengeluaran kas setiap kali dan berapa lama dana itu 

terikat. Pengeluaran kas perkali biasanya untuk pembayaran upah 

tenaga kerja, dan untuk membayar biaya bahan baku. Sedangkan 

lama dana itu terikat adalah jumlah waktu yang diperlukan saat 

pelepasan dana untuk pembelian bahan baku dan pembayaran 

upah tenaga kerja hingga proses produksi, penjualan produk dan 

penerimaan kembali piutang dalam bentuk kas. Yang 

mempengaruhi penentuan besarnya modal kerja dengan metode 

ini ada dua faktor, yaitu: 

a) Perode terikatnya modal kerja, merupakan jangka waktu 

mulai kas ditanamkan kedalam elemen-elemen 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. 
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b) Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, pengeluaran kas 

per hari merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya 

untuk keperluan bahan baku, pembayaran tunai lainnya. 

c) Metode Aliran kas 

Aliran kas dalam perusahaan adalah terus menerus selama 

perusahaan beroperasi yang terdiri dari aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar. Aliran kas masuk kedalam perusahaan misalnya 

perolehan pendapatan berupa hasil penjualan. Uang kas masuk 

dapat pula diperoleh 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 mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran 

untuk berbagai pembayaran perusahaan. Sebaliknya apabila uang 

kas terlalu besar ketimbang pengeluaran kas yang dibutuhkn juga 

krang baik, karena kemungkinan ada uang menganggur atau tidak 

memberikan pengasilan bagi perusahaan. 

2) 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 besarnyamodal kerja maka dilakukan dengan 

cara perputaran elemen modal kerja. 
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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 : 

                
         

             
          

                    
         

                 
          

                       
         

                    
          

 

 

Periode terikatnya: 

             
   

              
          

                 
   

                  
          

                    
   

                     
          

Perputaran Elemen Modal Kerja: 

                        
   

                                   
 

Dengan metode ini kebutuhan modal kerja dapat ditentukan dengan 

cara membagi taksiran penjualan dengan perputaran modal kerja tahun 
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lalu. Perputaran modal kerja tahun itu diperoleh dengan cara membagi 

penjualan tahun lalu dengan rata-rata modal kerjanya(Sarwoko, 2003). 

Dengan demikian: 

                       
                  

                      
 

8. Sumber Modal Kerja 

Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hasil operasi perusahaan adalah pendapatan yang diperoleh pada 

periode tertentu 

b. Keuntungan penjualan surat berharga 

c. Penjualan saham dan obligasi 

 

9. Modal Kerja Optimal 

Modal kerja optimal merupakan salah satu penentuan besarnya 

aktivitas 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. 

Modal kerja optimum teoitis aktiva lancar pada berbagai keluaran 

(output). Setiap jumlah yang lebih besar dari jumlah optimum akan 
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menaikan aktiva perusahaan tanpa diikuti dengan kenaikan laba 

proporsional sehingga menurunkan tingkat hasil pengembalian atas 

investasi (ROI). Setiap jumlah yang lebih rendah berarti ketidakmampuan 

membayar utang pada waktunya, kehilangan penjualan karena terlalu 

ketatnya kebijakan kredit. 

Jika unsur ketidakpastian antara aktiva lancar dengan output, maka 

manajemen aktiva lancar meliputi: (1)penentuan jumlah kebutuhan 

minimum dari setiap jenis aktiva. (2)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 piutang dagang 

relative kecil. 

a. Conservative approach 

Conservative approach merupakan rencana yang lebih banyak 

menggunakan sumber dana jangka panjang. Pendekatan ini dikatakan 

konservatif, karena dana yang digunakan sebagian besar jatuh temponya 

flama sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam pelunasan 

kembali. Dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa ativa tetap dan aktiva 

lancar permanen serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuatif dengan 

uang jangka panjang atau modal sendiri akan dibiayai oleh conservative 

approach, di maksudkan untuk lebih memperkecil resiko meskipun akan 

memperkecil keuntungan yang diharapkan tersedia untuk pemegang 

saham karena biaya utang jangka panjang pada umumnya lebih besar dari 

pada biaya utang jangka pendek. 

b. Matching Approach 

Matching Approach merupakan pendekatan untuk memilih sumber 

dana yang jatuh temponya tidak lebih singkat dari umur aktiva yang 

dibelanjai tetapi tidak juga terlalu lama. Dapat dilihat pada gambar 2.2 
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Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa aktiva tetap dan aktiva 

lancar permanen dengan dana jangka panjang maupun dana modal sendiri. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko perusahaan apabila sumber 

dana yang digunakan adalah sumber dana jangka pendek, maka pada saat 

jatuh tempo perusahaan tidak dapat membayar kembali. 

c. Agresif approach 

Agresif approach merupakan perencanaan kebutuhan dana 

perusahaan yang menggunakan dana pinjaman jangka pendeknya. Dalam 

pendekatan ini, sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan 

pinjaman jangka pendek. Dapat dilihat pada gambar 2.3 

   

Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa perusahaan akan 

memenuhi aktiva tetap dan sebagian aktiva lancar permanen dengan utang 

jangka panjang dan sebagian aktiva lancar permanen dan semua aktiva 

lancar berfluaktuasi dengan utang jangka pendek. Oleh karena itu 

perusahaan yang menggunakan pendekatan ini menanggung pengembalian 

utang jangka pendek yang lebih besar. 
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Ketiga jenis pendekatan diatas lebih didasarkan pengalaman data 

historis serta intuisi manajemen. Pemenuhan kebutuhan dana dapat 

dikatakan optimal apabila perusahaan menanngung biaya modal kerja 

kecil. Modal kerja optimal adalah kebutuhan modal yang dipenuhi dengan 

pinjaman jangka panjang yang beban biaya modalnya lebih murah di 

bandingkan dengan pinjaman jangka pendek, karena perusahaan dapat 

membubungkan kelebihan modal kerja sementara tidak digunakan. 

Munawir (1995:120) berpendapat bahwa modal kerja bersumber 

dari dana jangka panjang dan dana jangka pendek, meliputi hasil operasi 

perusahaan, keuntungan surat beharga, penjualan aktiva tak lancar dan 

penjualan saham obligasi. Hasil operasi perusahaan diperoleh dari hasil 

kas dan piutang. Sedangkan surat berharga merupakan salah satu pos 

aktiva lancar yang dapat dijual dan dari penjualan ini akan timbul 

keuntungan. 

Kebijakan penjualan kredit memang mempengaruhi jumlah akan 

modal kerja, karena apabila perusahaan menjuala dengan tunai berarti saat 

transaksi dilakukan, perusahaan langsung menerima uang tunai yang dapat 

secara langsung pula dapat digunakan untuk membiayai operasi 

berikutnya. Jadi bagi perusahaan yang selalu menjual dengan tunai tidak 

memerlukan modal kerja yang besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang menjual produknya dengan kredit yang berarti pada saat transaksi 

dilakukan harga barang itu belum diterima, sedangkan proses produksi 

terus berjalan. 
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10. Elemen-elemen modal kerja 

a. Kas 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu 

membutuhkan kas. Kas diperlukan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari maupun mengadakan investasi baru dalam 

aktiva tetap karena itu kas sangat penting dalam kelangsungan 

aktivitas perusahaan, sehingga memerlukan perhatian khusus, karena 

pengelolaan kas yang kurang efektif dapat menyebabkan kelebihan 

dalam kas. Manajemen harus mendayagunakan kas, khususnya kas 

atau uang yang sementara menganggur dan tidak digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan normalnya, hal ini diperlukan untuk 

menghindari resiko rugi. 

Menurut Harahap (2010:258) pengertian kas adalah sebagai 

berikut: Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat 

diuangkan setiap saat dan serta surat berharga lainnya yang sangat 

lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

2) Tanggal jatuh temponya sangat dekat 

3) Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat 

harga. 

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus 

memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk 
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mengetahui defisit dan surplus kas. Perusahaan yang memiliki 

kelebihan kas dapat dibelikan surat-surat berharga (efect atau 

marketable securities atau temporary investment) yaitu obligasi, 

saham biasa, dan saham preferen. Pembelian efek dilakukan untuk 

menjaga likuiditas karena hakikatnya efek tersebut ialah uang tunai, 

artinya mudah dijual di pasar bursa dan untuk tujuan investasi 

sementara untuk memperoleh keuntungan atas dasar pembedaan harga 

jual dan harga beli. 

Gitosudarmo dan Bisri (2002:61) kas dapat diartikan sebagai 

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

yang dalam jangka waktu dekat dapat digunakan sebagi alat 

pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi 

tingat likuiditasnya. Kas dalam kegiatan operasional diperlukan untuk: 

1) Membelanjai seluruh kegiatan operasional sehari-hari 

2) Mengadakan investasi dalam aktifa tetap 

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

b. Piutang 

Ada beberapa pengertian pituang diantaranya menurut (Indriyo, 

1992:83) piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang 

timbul akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. 

Menurut pendapat (Sartono, 1999:541): "Manajemen piutang 

adalah proses pengelolaan piutang yang meliputi penentuan standart 
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kredit, persyaratan kredit dan pengalihan piutang dari debitur dengan 

tujuan untuk memaksimumkan laba perusahaan". 

Piutang sebagai elemen modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar.Tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat 

pembayaran yang diberikan perusahaan.Semakin lama syarat 

pembayaran semakin lama dana terikat dalam piutang, yang berarti 

semakin rendah tingkat perputaran piutang. Besar kecilnya 

dipengaruhi oleh beberapa factor: 

1) Volume penjualan 

Semakin besar jumlah penjualan dari keseluruhan pejualan akan 

memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya semakin 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 jumlah piutang. 

3) Ketentuan tentang batas volume penjualan 

Apabila batas maksimal volume penjualan ditetapkan dalam 

jumlah relative besar maka besarnya piutang juga seakin besar. 

4) Kebiasaan pembayaran para penghutang 
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Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan 

mundur dai waktu yang disyaratkan maka besarnya piutang 

relative besar. 

5) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan 

Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif 

dan pelanggan melunasinya, maka besarnya jumlah piutang 

relative kecil. 

c. Pesediaan 

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. 
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Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002), 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 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, antara 

lain: 

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. 
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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 mengimbangi dengan membeli alat-alat 

investasi baru sehingga diperlukan modal kerja yang relatif besar. 

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.Persediaa merupakan barang yang masih tersedia di 

perusahaan yang siap dijual yang bisa menghasilkan kekayaan 

untuk perusahaan. Gitosudarmo dan Bisri (2002:99) untuk 

menghindari persediaan yang terlalu besar atau kecil, maka 

besarnya persediaan dapat ditentukan terlebih dahulu dengan cara 

metode sebagai berikut: 

a) Rata-rata bulanan 

b) Rata-rata pergerakan bulanan 

c) Penentuan batas minimum dan maksimum persediaan yang 

lalu 
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d) Tingkat perputaran persediaan. 

C. Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel yang 

terkait dengan masalah yang akan diteiti. Bedasarkan teori-teori yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan suatu kerangka pikir dalam bentuk 

gambar dan penjelasan. Sehingga melalui kerangka pikir ini diharapkan 

penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan. Kerangka pikir dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Dapat dilihat pada gambar 2.4 kerangka penelitian perusahaan sektor 

tembakau yang terdaftar pada BEI. 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Perusahaan-perusahaan Sektor Tembakau 

Motedo Perputaran Modal Kerja 

Laporan Keuangan dan Neraca Laba Rugi 

Modal Kerja 

MKO ≠ MK Riil 

( MKO > MKR ) 

MKO < MKR 

MKO = MK Riil 

Optimal Tidak Optimal 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tinjauan pustaka, 

maka penulis dapat mengambil keputusan suatu hipotesis sebagai berikut 

“Penggunaan modal kerja pada Industri rokok yang tercatat di BEI selama 

tahun 2009-2013 dikatakan opimal” 


