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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelitian tentang modal kerja sebelumnya yang dilakukan oleh Anis Dwi 

Jayanti (2010) yang berjudul ” Optimalisasi Modal Kerja Pada Perusahaan Kue Pia 

Karomah Pasuruan”. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Anis Dwi 

Jayanti pada perusahaan kue pia karomah pasuruan menunjukan bahwa hasil perhitungan 

optimalisasi modal kerja perusahaan kue pia karomah pasuruan belum optimal. Hal ini 

dikarenakan adanya kekurangan dana pada perusahaan. Ditunjukkan pada modal kerja riil 

kurang dari modal kerja optimal. Sehingga perlu adanya penambahan modal kerja untuk 

mencapai modal kerja optimal. 

Penelitian lain dilakukan juga oleh Indra Hidayat (2011) yang berjudul “Analisis 

Optimalisasi Modal Kerja pada CV. Putra Mahakarya Sentosa Surabaya” yang bergerak di 

bidang katering. Hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Indra Hidayat 

menunjukkan bahwa modal kerja pada CV. Putra Mahakarya Sentosa Surabayabelum 

optimal.Hal tersebut diperlihatkan pada modal kerja riil tahun 2013-2015lebih besardari 

modal kerja optimal (Mkr >Mko).CV. Putra Mahakarya Sentosa menunjukkan adanya 

kekurangan modal.Hal tersebut bisa mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional 

perusahaan. 
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Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu, yaitu sama sama meneliti 

optimalisasi modal kerja perusahaan. Perbedaannya hanya pada peneliti sekarang ini 

dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu meneliti perusahaan kue pia karomah yang 

dilakukan oleh Anis dwi Jayanti dan meneliti perusahaan katering yaitu CV. Putra 

Mahakarya Sentosa Surabaya yang dilakukan oleh Indra Hidayat, sedangkan penelitian 

sekarang meneliti salah satu perusahaan semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2012-2016. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Konsep Modal Kerja 

Modal kerja merupakan dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan. Modal kerja dapat berupa uang tunai atau dana lainnya yang telah dikeluarkan 

untuk membiayai operasional perusahaan dan diharapkan akan kembali lagi dalam waktu 

yang relatif pendek melalui hasil penjualan operasi dan aktivitas bisnis lainnya. 

Lasminah dan suskim (2003: 54) bahwa, modal kerja merupakan investasi 

perusahaan dalam bentuk aktiva lancar yaitu kekayaan perusahaan yang secara fisik 

berubah bentuknya dalam satu kegiatan proses produksi yang habis dalam satu kali 

pemakaian dan dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai kembali dalam jangka waktu 

kurang dari satu tahun. 
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Menurut sutrisno (2003: 43) bahawa modal kerja adalah “dana yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari – hari, seperti 

pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran 

lainnya”. 

Pesatnya perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan 

serta makin banyaknya perusahaan – perusahaan yang menjadi besar maka produksi modal 

mempunyai arti yang lebih menonjol lagi.Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli 

yang mengemukakan pengertian modal kerja. 

Prof. Polak (2001 : 18) mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk 

menggunakan barang – barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat dineraca 

sebelah kredit.Adapun yang dimaksud dengan barang – barang modal ialah barang – barang 

yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah 

kredit. 

Prof. Meij dalam Riyanto (2001 : 18) mengartikan modal sebagai kolektifitas dari 

barang – barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang 

dimaksudkan dengan barang – barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah 

tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Yang 

dimaksudkan dengan kekayaan ialah daya beli yang terdapat dalam barang – barang 

modal.Dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit. 
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Dr. Kasmir, S.E.,M.M (2009: 301) modal kerja merupakan suatu pengelolaan 

investasi perusahaan dalam asets jangka pendek (current assets). Artinya bagaimana 

mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan.Manajemen modal kerja melibatkan 

sebagian besar jumlah asset perusahaan.Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah 

lebih aktiva lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan. 

Dalam manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja yang sering 

digunakan. Konsep modal kerja menggambarkan dana yang ditanamkan pada pos – pos 

tertentu (dalam aktiva lancar) yang diputarkan secara terus menerus agar operasi pokok 

perusahaan dapat terus berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen 

perusahaan. Secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Konsep kuantitatif 

2. Konsep kualitatif 

3. Konsep fungsional 

Konsep kuantitatif adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai 

operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja 

kotor (gross working capital). 

Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal 

kerja.Dalam konsep ini adalh melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban 
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lancar.Konsep ini disebut modal kerja bersih (net working capital).Keuntungan konsep ini 

adalah terlihatnya tingkat likuitidas perusahaan. 

Konsep fungsional, menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan 

dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan  

digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Makin banyak dana 

yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatan perolehan 

laba,demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan 

menurun. Akan tetapi dalam kenyataan terkadang kejadiannya tidak selali demikian. 

 

2. 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 

perusahaan. 

Menurut Riyanto (2001), modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja yang harus 

tetap ada pada perusahan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain 

modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal 

kerja permanen terdiri dari: 
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a. Modal kerja primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal kerja 

minimum yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya. 

b. Modal kerja normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah modal yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan luas produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah – berubah dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini 

dibedakan atas : 

a. Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah – ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah – ubah disebabkan karena fluktuasi konyungtur. 

c. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah – ubah karena adanya kegiatan darurat yang tidak diketahui 

sebelumnya, misalnya adanya pemogokan buruh. 

Berdasarkan keterangan mengenai jenis-jenis modal kerja di atas, maka pada 

hakikatnya modal kerja merupakan jumlah yang terus-menerus harus ada dalam menopang 

aktivitas-aktivitas operasional perusahaan yang menjembatani antara saat pengeluaran 

untuk memperoleh barang atau jasa dengan waktu penerimaan penjualan.Perusahaan harus 
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menyediakan modal kerja yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang 

berlaku, dan situasi yang sedang terjadi agar kontinuitas perusahaan dapat terjaga. 

3. Pentingnya Modal Kerja    

Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung 

pada type atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti : kas, effek, piutang dan 

persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai 

pengeluaran – pengeluaran atau operasi perusahaan sehari hari, karena dengan modal kerja 

yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, disamping memungkinkan bagi 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan, juga akan memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain : 

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva 

lancar. 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban – kewajiban tepat pada 

waktunya. 

c. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar  dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

d. Memugkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah ysng cukup untuk melayani 

para konsumen. 
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e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para langganannya. 

f. Memungkunkan bagi perusahaan untuk dapat beropersai dengan lebih efisien karena 

tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. 

4. Sumber Modal Kerja  

Pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu : 

1. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum yang harus 

tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. 

2. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja  

Menurut Munawir (2004:117-119) faktor yang mempengaruhi modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Sifat atau tipe perusahaan 

Modal kerja pada suatu perusahaan jasa relatif akan lebih kecil dibandingkan 

dengan modal kerja pada perusahaan industri, karena perusahaan jasa tidak 

memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Apabila 

dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya sangatlah berbeda, 

karena perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam 

aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam operasi sehari-hari. 
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Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan perusahaan jasa, perusahaan industri 

akan memerlukan modal kerja yang lebih besar debandingkan dengan perusahaan 

dagang atau perusahaan eceran, karena perusahaan yang memproduksi barang harus 

mengadakan investasi yang cukup besar dalam persediaan, baik bahan baku, barang 

dalam proses maupun barang jadi. 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan 

dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Semakin panjang waktu 

yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut, maka 

semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Disamping itu, harga pokok per 

satuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang diperlukan. 

Semakin besar harga pokok per satuan barang yang dijual maka semakin besar pula 

kebutuhan modal kerja untuk membiayainya. 

c. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang digunakan untuk 

memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat kredit yang diterima pada waktu 

pembelian menguntungkan, maka akan sedikit uang kas yang harus diinvestasikan 

dalam persediaan bahan atau barang dagangan. Sebaliknya bila pembayaran atas 
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bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang 

pendek, maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai persediaan akan semakin 

besar. 

d. Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan kepada para pembeli, akan 

mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam 

komponen piutang-piutang. Untuk memperkecil risiko adanya piutang yang tidak 

dapat tertagih, sebaliknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada pembeli. 

Karena dengan itu diharapkan pembeli akan tertarik untuk membayar hutangnya 

dalam periode diskonto tersebut. 

e. Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan (inventory turnover) menunjukkan berapa kali 

persediaan tersebut diganti, dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi 

tingkat perputaran tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan rendah. 

Untuk mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus disediakan perencanaan 

dan pengawasan yang teratur dan efisien. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat 

perputaran akan memperkecil risiko terhadap kerugian yang disebabkan karena 

penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, dan di samping itu akan 

menghemat ongkos penyimpanan dalam pemeliharaan selama periode tersebut. 
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Menurut dr.Kasmir, SE.,M.M (2014) ketersediaan modal kerja yang 

dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan 

tidaklah selalu mudah. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal 

kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh 

karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan 

terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja harus selalu 

memperhatikan faktor – faktor tersebut. 

Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi modal 

kerja antara lain tergantung dari: 

1. Jenis perusahaan  

2. Syarat kredit 

3. Waktu produksi 

4. Tingkat perputaran sediaan. 

Jenis perusahan dalam prakteknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa dan non jasa (industri). Kebutuhan modal dalam 

perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di 

perusaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relatif lebih 

besar jika ddibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan 

perusahaan sangat menentukan kebutuhan akaan modal kerjanya. 
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Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara 

mencicil (angsuran) juga sangat memengaruhi modal kerja. Untuk mrningkatkan 

penjualan bisa dilakukan dengany berbagai caradan salah satunya adalah melalui 

penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran 

pada konsumen untuk memebeli barang dengan cara pembayarannya diangsur 

(dicicil) beberapa kali untuk jangka waktu tertentu. Hal-hal yang perlu memperoleh 

perhatian dari syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah : 

1. Syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan 

2. Syarat penjualan barang 

6. Elemen- Elemen Modal Kerja 

a. Kas 

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 
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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 faktor: 

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 

Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan mundur dai 

waktu yang disyaratkan maka besarnya piutang relative besar. 
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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. Persediaan 

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 

d.  Tingkat perputaran persediaan. 

7. Menghitung Kebutuhan Modal Kerja 

Menurut Weston dan Copeland (1999) manajemen modal kerja adalah semua aspek 

pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar.Sedangkan Esra dan Apriweni (2002) 

mendefinisikan bahwa manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua 
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fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan yang 

terdapat dalam perusahaan agar mampu membiayai pengeluaran atau operasi 

perusahaan.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perhatian utama dalam 

manajemen modal kerja adalah pada manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, 

sekuritas, piutang dan persediaan serta pendanaan (terutama kewajiban lancar) yang 

diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. 

8. Optimalisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995:628) optimalisasi 

berasal dari kata optimal, yang berarti terbaik, tertinggi. Menurut Poerdwadarminta 

(1997:753) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan 

keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan 

efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat 

dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999: 363), 

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika 

dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. 

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi 

merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. 

9. Modal Kerja Optimal 
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Sarwoko  (2011:97)  menyatakan bahwa masa  perputaran  modal  kerja  

menunjukkan tingkat  efisiensi  penggunaan  modal  kerja  tersebut.  Semakin  cepat  masa 

perputaran  modal  kerja  semakin  efisien  penggunaan  modal  kerja  dan tentunya  

investasi  pada  modal  kerja  semakin  kecil. Penggunaan  modal kerja  yang  efisien  

menunujukkan  bahwa  modal  kerja  tersebut  optimal. Nilai  modal  kerja  optimal  dapat  

dihitung  dengancara  penjualan  tahun yang   akan   datang    dibagi   dengan   perputaran    

modal    kerja   secara keseluruhan 

Analisis optimalisasi merupakan salah satu penentuan besarnya aktiva lancar 

dengan metode perputaran modal kerja yang didasarkan pada historis, sehingga kondisi 

tahun mendatang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Dasar utama untuk 

menentukan besarnya estimasi modal kerja tahun mendatang adalah 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 penjualan tahun mendatang dengan perputaran modal kerja ditemukan maka 

selanjutnya dapat dihitung nilai modal kerja optimal tahun mendatang, sebagai berikut: 

Modal kerja optimal = 
                     

                      
 

Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana menganggur dan tidak 

digunakan secara optimal, sehingga profitabilitas perusahaan kecil. Modal kerja yang 
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terlalu kecil akan menghambat atau menganggu kelancaran proses produksi karena 

kekurangan dana. 

10. Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam menganalisis modal kerja, diperlukan komponen – komponen untuk 

mengukur sejauh mana perusahaan tersebut mampu mengelola modal kerja. Adapun 

komponen – komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 
Sumber:Gitosudarmo dan Bisri (2002), Sarwoko (2011) 

Modal kerja itu sendiri adalah jumlah keseluruhan aktiva lancer yang dimiliki 

perusahaan.Jumlah modal kerja yang berubah – ubah menyebabkan pengelolaan modal 
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kerja harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kebuuhan modal kerja. Perusahaan 

yang mampu mengelola modal kerja secara optimal akan mampu mencapai tujuannya yaitu 

memperoleh laba serta mampu menjaga keberlanjutan usaha. Pemimpin atau manajer dapat 

menentukan seberapa besar modal kerja yang dibutuhkan melalui metode perputaran modal 

kerja. Pencapaian optimalisasi kebutuhan modal kerja yang ditentukan pada perusahaan 

bias menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik atau tidak baik, 

oleh karena itu manajemen harus terus berusaha untuk memaksimalkan kebutuhan modal 

kerja yang digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari. 

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teori, dan penelitian terdahulu, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Diduga, PT. Indocement Tunggal Prakarsa memiliki modal kerja yang optimal pada tahun 

2012 - 2016? 


