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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha baik profit oriented maupun nonprofit 

oriented senantiasa membutuhkan anggaran untuk modal yang digunakan 

untuk melakukan transaksi pembelanjaan dan menjalankan usaha-

usahanya. Sehingga anggaran ataupun modal yang dimiliki perusahaan 

digunakan untuk membiayai eksploitasi perusahaan (operating atau 

revenue expenditure) dan untuk memberikan dana investasi (capital 

expenditure) secara konsepsional sesungguhnya tidak ada perbedaan 

antara kedua macam pengeluaran (expenditure) tersebut. 

Dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat digunakan untuk 

membelanjai bermacam kebutuhan sesuai dengan bidang usaha, misalnya 

untuk membeli bahan dasar, bahan pembantu, membayar upah buruh, gaji 

para karyawan dan sebagainya, dengan harapan melalui penjualan, 

perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan 

itu. Dan bukan hanya itu pengeluaran yang harus dikeluarkan, misalnya 

perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli mesin, kendaraan, 

mendirikan pabrik atau bangunan lain. Golongan barang ini dalam neraca 

digolongkan sebagai aktiva tetap yang akan disusut melalui penyusutan 

atau depresiasi. 

Memperoleh kembali atau perputaran dana pada operating 

expenditures seluruh dana yang telah dikeluarkan itu sepenuhnya 



2 
 

digunakan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode akuntansi yang 

bersangkutan (current income) dan seluruh dana itu akan sekaligus 

kembali pada perusahaan dalam sekali perputaran (turnover), melalui 

penjualan produk yang dihasilkan. Pengeluaran untuk modal hanya 

sebagian dari anggaran yang dikeluarkan tersebut turut membantu dalam 

menghasilkan current income, sedangkan anggaran sisanya dimaksudkan 

untuk membantu dalam menghasilkan pendapatan untuk periode-periode 

perhitungan berikutnya (future income). Dana yang dikeluarkan untuk 

modal sekembalinya ke perusahaan tidak secara sekaligus, melainkan 

secara berangsur-angsur selama beberapa periode perhitungan melalui 

akumulasi penyusutan. 

Sebuah perusahaan harus mengatur modal kerjanya baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Peran pengaturan modal kerja dapat 

membantu dalam pengoperasian modal kerja. Modal kerja secara umum 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Dengan 

pengaturan modal kerja maka pimpinan dapat lebih mudah dalam 

menyusun perencanaan. Pengaturan modal kerja agar dapat berhasil, 

pimpinan perusahaan seharusnya mengatur unsur-unsur modal kerja yaitu 

tersedianya uang kas/bank, surat berharga, piutang dan persediaan barang 

atau bahan mentah. 

Manajemen modal kerja melibatkan penentuan tingkat kas, efek 

yang dapat diperjual-belikan, piutang usaha, serta persediaan yang 

optimal. Manajemen modal kerja (working capital) mengandung dua 
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pengertian pokok yaitu modal kerja kotor (gross working capital) 

merupakan keseluruhan aktiva lancar, dan modal kerja bersih (net working 

capital), merupakan selisih antara aktiva lancar dikurangi hutang lancar. 

Aktiva lancar harus lebih besar daripada hutang lancar. 

Manajemen modal kerja membahas tentang aktiva lancar perusahaan 

dan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. 

Manajemen modal kerja sangat penting, karena merupakan dasar 

pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut: 

1. Tingkat optimal pada aktiva lancar, perusahaan berupaya 

mengurangi tingkat investasi pada aktiva lancar namun masih 

mampu mendukung penjualan, hal ini meningkatkan pengembalian 

perusahaan pada total aktiva. 

2. Memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka 

pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada 

aktiva lancar. 

Tujuan dari modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang 

lancar agar terjamin jumlah modal kerja bersih yang layak, agar dapat 

menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Penggunaan modal kerja 

menjelaskan semakin besar current asset dapat menutup current liabilities 

berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya artinya perusahaan semakin likuid. 

Seiring kemajuan teknologi yang sedang berkembang, maka dapat 

dilihat bahwa faktor usia yang semakin bertambah adapun kebutuhan 
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sehari-hari yang seharusnya akan dipenuhi. Contohnya: kosmetik ini tidak 

hanya menjadi kebutuhan perempuan saja, tetapi juga menjadi kebutuhan 

laki-laki agar kulit mendapatkan nutrisi yang baik dan bagi perempuan 

yang ingin tampil lebih segar dan cantik. Produk kosmetik dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, karena banyak konsumen yang terus 

membutuhkannya. Selain tingkat penjualan, perlu diketahui tentang aktiva 

lancar dan hutang lancar perusahaan tersebut. Semua dapat terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 Aktiva Lancar dan Hutang Lancar Perusahaan Kosmetik periode 

2010 sampai 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No 
Nama 

Perusahaan 

Periode 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 PT. Mandom 

Indonesia, Tbk 

Current Asset 

Current 

Liabilities 

 

 

610.789 

57.165 

 

 

671.882 

57.216 

 

 

768.615 

99.477 

 

 

726.505 

203.320 

 

 

874.017 

486.053 

2 PT. Martina 

Berto, Tbk 

Current Asset 

Current 

Liabilities 

 

 

263.873 

166.071 

 

 

459.790 

112.665 

 

 

510.202 

137.512 

 

 

453.760 

113.684 

 

 

441.621 

111.683 

3 PT. Mustika 

Ratu, Tbk 

Current Asset 

Current 

Liabilities 

 

 

290.761 

38.190 

 

 

326.473 

52.063 

 

 

352.880 

58.646 

 

 

313.664 

51.810 

 

 

376.694 

104.267 

Sumber: lampiran 1 

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa PT. Mandom 

Indonesia Tbk, PT. Martina Berto Tbk, dan PT. Mustika Ratu Tbk 
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mempunyai posisi keuangan yang baik, dimana selisihnya pada tahun 2014 

untuk PT. Mandom Indonesia Tbk adalah sebesar 387.964, PT. Martina 

Berto Tbk sebesar 329.938, dan PT. Mustika Ratu Tbk sebesar 272.427, 

sehingga current asset lebih besar dari current liabilities di setiap 

tahunnya. Apabila current asset lebih kecil dari current liabilities, maka 

modal kerja perusahaan tersebut belum optimal, karena masih memiliki 

hutang-hutang yang belum dibayarkan. Perusahaan tersebut sehingga 

melakukan pinjaman agar modal kerja dapat terpenuhi, agar tidak adanya 

hutang yang belum terbayar tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat ditetapkan dengan judul penelitian, yakni “Evaluasi Modal Kerja 

Optimal pada Perusahaan Kosmetik yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Modal kerja mempunyai peranan penting bagi perusahaan untuk 

memperlancar kegiatan operasinya, sehingga berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

ditentukan permasalahannya adalah “Apakah modal kerja perusahaan 

kosmetik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah optimal?”. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok 

permasalahan yang ada, maka batasan masalah yang akan disajikan adalah: 

1. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan periode 

tahun 2010-2014. 

2. Menggunakan metode perputaran modal kerja. 

3. Optimalisasi modal kerja mengacu pada perhitungan perputaran 

modal kerja. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengevaluasi optimalisasi modal kerja perusahaan kosmetik yang 

tercatat di bursa efek Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menentukan modal kerja yang optimal pada perusahaan 

berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

investor dan pemegang saham, yang nantinya hasil penelitian 

ini dapat menjadi pertimbangan para investor dan pemegang 
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saham untuk lebih meneliti kembali keoptimalan modal kerja 

suatu perusahaan yang dituju. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai 

salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi 

peneliti yang melakukan penelitian tentang modal kerja 

optimal. 

 

 


