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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sektor industri alas kaki (footwear manufacture) di Indonesia, menjadi 

menarik untuk dibahas karena kekhasan karakteristik industri ini, baik dari industri 

yang padat karya produksinya berdasarkan atas order yang diterima sampai mesin 

produksi yang digunakan merupakan mesin dengan middle technology. Industri 

sepatu di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, diawali dari produsen 

sepatu yang dikategorikan sebagai industri kecil tetapi memiliki kualitas yang dapat 

bersaing dengan brand ternama, memiliki potensi yang besar di pasar dalam dan 

luar negri.  

Industri manufaktur dalam menjalankan operasional perusahaanya 

membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pelaksanaan opersional 

perusahaan tersebut, oleh karena itu modal kerja merupakan salah satu aspek 

penting dalam pengoperasian sebuah perusahaan, apabila perusahaan tidak dapat 

mempertahankan “tingkat modal kerja yang memuaskan”, maka kemungkinan 

perusahaan tidak mampu membayar kewajiban - kewajiban yang sudah jatuh tempo 

dan bahkan mungkin dilikuidasi. Aktiva lancar haruslah cukup besar untuk dapat 

menutup hutang sedemikian rupa, sehingga menggambarkan adanya tingkat 

keamanan yang memuaskan.  
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Pos – pos utama dalam aktiva lancar adalah kas, piutang, dan persediaan. 

Masing – masing pos tersebut haruslah dikelola secara baik dan efisien untuk dapat 

mempertahankan likuiditas perusahaan dan pada saat yang sama jumlah dari 

masing-masing pos tersebut tidak terlalu besar. Pos–pos utama dalam hutang lancar 

meliputi hutang usaha, hutang surat-surat berharga, dan biaya–biaya yang masih 

harus dibayar. Masing–masing pos hutang lancar tersebut harus dikelola dengan 

baik untuk menjamin bahwa sumber–sumber modal jangka pendek tersebut 

diperoleh dan dipergunakan dengan cara sebaik mungkin.  

Seorang manajer keuangan dituntut untuk memperhatikan sumber dana 

dalam memenuhi modal kerja sehingga manajer dihadapkan pada berbagai pilihan 

sumber dana, baik sumber dana jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber 

dana tersebut digunakan sebagai sumber pembelanjaan serta pengelolaan 

perusahaan dalam setiap aktivitas perusahaan agar dapat lebih efisien dan siap 

menghadapi persaingan perusahaan pada masa yang akan datang. Pada dasarnya 

modal kerja berbeda dengan aktiva tetap yang memerlukan waktu lebih dari satu 

periode atau satu tahun. Sedangkan investasi modal kerja biasanya akan berputar 

kurang dari satu periode normal operasi perusahaan.  

Pentingnya modal kerja optimal Jumingan (2011:67-68) menjelaskan 

bahwa modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai 

pengeluaran-pengeluaran atau operasi sehari-hari, karena dengan modal kerja yang 

cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera 

dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe dan sifat dari aktiva lancar 

yang dimiliki seperti: kas, efek, piutang dan persediaan. 
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 Modal kerja optimal bagi perusahaan yakni setiap penambahan modal 

kerja selalu disertai oleh penambahan manfaat (utilities), akan tetapi tambahan ini 

akan menurunkan manfaat marginal, oleh sebab itu penambahan modal kerja harus 

disertai oleh tambahan biaya (cost) sehingga akan didapatkan tingkat modal kerja 

yang optimal. Faktor-faktor yang menentukan besarnya modal kerja adalah sifat 

dan jenis perusahaan, proses produksi, sistem persediaan, dan sikap dari pengambil 

putusan.  

Perputaran modal kerja yang optimal membantu kelancaran operasi 

perusahaan dalam membiayai operasi sehari-hari. Penggunaan modal kerja yang 

teratur akan membantu penggunaan modal kerja yang efiesien, sehingga bagi 

manajemen keuangan mempermudah dalam mengambil keputusan, dengan adanya 

modal kerja yang cukup perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar, 

jika aktivitasnya lancar maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. 

Modal kerja yang optimal juga akan menguntungkan bagi perusahaan sehingga 

dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.  

Siklus operasi perusahaan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 

pengadaan bahan, proses produksi, dan distribusi (penjualan). Aliran kas di dalam 

kegiatan ini sering tidak sinkron, dimana pengeluaran kas dilakukan jauh–jauh 

sebelum penerimaan kas, disamping itu juga penjualan dan biaya yang harus 

dikeluarkan sering tidak pasti, oleh karena itu perusahaan perlu menjaga modal 

kerja yang cukup. Semakin lama periode antara saat pengeluaran kas sampai 

dengan penerimaan kembali, maka kebutuhan modal kerja akan semakin besar, 
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dalam penentuan kebutuhan modal kerja dibutuhkan suatu pendekatan, agar dapat 

tercapai perencanaan kebutuhan modal kerja yang optimal.  

Sartono (2001:390) mengemukakan dalam penentuan kebutuhan modal 

kerja dapat digunakan tiga metode yaitu:  (1) Metode keterikatan dana metode ini 

harus terlebih dahulu ditentukan berapa jumlah pengeluaran kas satiap hari dan 

berapa lama dana itu terikat. (2) Metode perputaran modal kerja metode ini 

ditentukan dengan cara mengambil perputaran elemen-elemen pembentuk modal 

kerja seperti perputaran kas, piutang dan persediaan. (3) Metode aliran kas aliran 

kas yang terdapat pada perusahaan akan berlangsung secara terus-menerus selama 

perusahaan beroperasi yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar.  

Salah satu metode optimalisasi penentuan besarnya nilai aktiva lancar 

adalah metode perputaran modal kerja. Analisis optimalisasi dengan metode 

perputaran modal kerja mendasarkan pada data historis, sehingga kondisi tahun 

mendatang diasumsikan sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Pijakan untuk 

menetukan besarnya estimasi modal kerja tahun mendatang adalah hasil estimasi 

penjualan tahun mendatang keunggulan dari metode perputaran modal kerja dari 

metode yang lain yakni mudah dalam pengaplikasian dari teori yang ada serta 

perhitungan yang lebih terperinci dari setiap perputaran komponen modal kerja, 

sehingga hasil yang diperoleh juga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Metode ini didesain dengan menggunakan perputaran atas seluruh 

komponen aktiva lancar seperti kas, piutang dagang, dan persediaan. Berdasarkan 

hasil perhitugan perputaran atas komponen aktiva lancar, maka dihitung besarnya 

perputaran modal kerja, setelah estimasi nilai penjualan tahun mendatang 



5 
 

ditentukan langka selanjutnya, dengan nilai modal kerja optimal yang sudah 

ditemukan dapat dihitung besarnya tambahan atau pengurangan terhadap saldo nilai 

aktiva lancar pada awal tahun berikutnya.  

PT. Sepatu Bata, Tbk merupakan salah satu perusahaan manufacture yang 

memenuhi kebutuhan konsumsi sepatu dan alas kaki di Indonesia. Disaat semakin 

meningkatnya persaingan, sepertinya geliat PT. Sepatu Bata, Tbk sebagai salah satu 

merk yang dulu sangat disegani reputasi sepatu bata kini kian melemah, meskipun 

outlet sepatu bata masih yang terbanyak tetapi nama “Bata” mulai tenggelam 

diantara persaingan dengan banyak merk lokal maupun internasional, banyak kita 

ketahui mulai dari pelajar sekolah, mahasiswa, dan masyarakat kalangan menengah 

keatas telah banyak yang lebih memilih sepatu atau alas kaki bermerk Adidas, Nike, 

Reebok, New Balance dan merk-merk lain yang berkembang pesat saat ini. 

PT. Sepatu Bata Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur dan memerlukan modal kerja yang cukup besar dalam menjalankan 

usahanya. Untuk mengetahui perkembangan modal kerja pada PT. Sepatu Bata 

selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 – 2015.    

Tabel 1.1: Data Aktiva Lancar, Hutang Lancar, Modal Kerja Bersih dan Penjualan 
Bersih tahun 2011-2015 (dalam rupiah) 

Tahun 
Aktiva 

Lancar (Rp) 
Hutang 

Lancar (Rp) 

Modal 
Kerja 

Bersih (Rp) 

Penjualan 
Bersih (Rp) 

Persentase 
Perubahan 

Modal Kerja 
Bersih  

Persentase 
Perubahan 
Penjualan 

Bersih  
2011 316.643.557 148.822.266 167.821.291 678.591.535 - - 
2012 357.373.694 168.267.966 189.105.728 751.449.338 13% 11% 
2013 435.578.754 257.337.714 178.241.040 902.459.209 -6% 20% 
2014 490.875.888 316.233.635 174.642.253 1.008.727.515 -2% 12% 
2015 521.210.881 248.070.766 273.140.115 1.028.850.578 56% 2% 

Sumber: www.idx.co.id Laporan Keuangan PT. Sepatu Bata tahun 2011-2015 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1.1 menjelaskan bahwa aktiva lancar dan hutang lancar, dari tahun 

2011-2015 terus mengalami peningkatan, akan tetapi modal kerja bersih pada tahun 

2011-2015 mengalami fluktuasi, yakni dengan rincian modal kerja bersih pada 

tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 13%, selanjutnya modal kerja 

bersih pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 6%, kemudian modal 

kerja bersih pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 2%, dan pada 

tahun 2014-2015 modal kerja bersih meningkat sebesar 56%.  

Penjualan bersih pada tahun 2011-2015 juga mengalami fluktuasi, pada 

tahun 2011-2012 penjualan bersih meningkat sebesar 11%, kemudaian pada tahun 

2012-2013 penjualan bersih meningkat sebesar 20%, selanjutnya pada tahun 2013-

2014 penjualan bersih meningkat sebesar 12%, pada tahun 2014-2015 penjualan 

bersih meningkat namun tidak signifikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. 

Perubahan modal kerja bersih pada tahun 2012 yang meningkat sebesar 13% di 

ikuti dengan penjualan berih yang juga meningkat sebesar 11%, kemudian untuk 

perubahan modal kerja bersih tahun 2013 yang menurun sebesar 6% tidak diikuti 

dengan perubahan pejualan bersih yang meningkat sebesar 20%,  

Perubahan modal kerja bersih pada tahun 2014 menurun dari tahun 

sebelumnya sebesar 2% akan tetapi tidak diikuti dengan perubahan penjualan bersih 

yang meningkat sebesar 12%, untuk perubahan modal kerja bersih pada tahun 2015 

yang meningkat sebesar 56% akan tetapi tidak diikuti perubahan penjualan bersih 

yang hanya meningkat sebesar 2%. Berdasarkan hasil analisis data di atas modal 

kerja bersih yang mengalami fluktuasi berpengaruh pada peningkatan penjualan 
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bersih yang juga ikut berfluktuasi, dari hasil tersebut diperkirakan modal kerja 

perusahan sepatu bata belum optimal. 

Berdasarkan fenomena perubahan modal kerja bersih dan perubahan 

penjualan bersih PT. Sepatu Bata, Tbk di atas, peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Optimalisasi Modal Kerja PT. Sepatu Bata, 

Tbk periode 2011-2015”. 

B. Rumusan Penelitian 

Rumusan penelitian sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam latar 

belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah modal kerja PT. Sepatu Bata, Tbk sudah optimal? 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan penelitian dilakukan agar permasalahan yang diteliti tidak 

menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka penelitian dibatasi hanya pada 

metode yang digunakan yaitu metode perputaran modal kerja, serta estimasi nilai 

penjualan yang akan datang untuk mencari modal kerja optimal, kemudian 

menganalisis modal kerja PT. Sepatu Bata,Tbk sudah optimal atau belum 

menggunakan kriteria modal kerja optimal. 

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan 

untuk mencari dan menganalisis modal kerja optimal PT. Sepatu Bata, Tbk 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkaitan diantaranya: 
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1. Perusahaan 

Memberikan masukan bagi perusahaan dalam menentukan modal kerja 

yang optimal bagi perusahaan serta memberikan informasi dalam pengambilan 

keputusan penentuan modal kerja di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor  

Sebagai informasi dan bahan masukan bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan PT. Sepatu Bata, Tbk 

3. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai informasi serta acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti penentuan optimalisasi modal kerja pada suatu perusahaan. 


