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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2014) dengan judul 

“Optimalisasi Modal Kerja Pada Perusahaan Semen Yang Tercatat Di BEI” 

dengan menggunakan metode perputaran modal kerja menyimpulkan bahwa 

modal kerja dalam uraian operasional perusahaan baik. Hal tersebut 

dibuktikan dengan perputaran unsur modal kerja yang membaik setiap tahun 

dengan rasio toleransi sebesar 2,5% dari tiga perusahaan semen yang terdaftar 

di BEI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Larasaty (2015) dengan judul “Analisis 

Manajemen Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Bhinneka Karya Bank 

Kalbar Pontianak” dengan menggunakan metode current ratio, quick ratio, 

cash ratio, working capital turnover dan return on working capital untuk  

ukuran modal kerja serta metode least square method, perputaran  modal 

kerja, dan  pendekatan keterikatan dana untuk kebutuhan modal kerja 

menyimpulkan bahwa penggunaan  modal kerja Koperasi Pegawai Bhinneka 

Karya Bank Kalbar Pontianak masih kurang efisien, perputaran modal kerja 

sangat rendah sehingga menyebabkan lamanya waktu keterikatan modal kerja 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncahyo (2016) dengan judul 

“Analisis Optimalisasi Modal Kerja Pada CV Balqis Coorporation 

Trenggalek” menggunakan metode time series menyimpulkan bahwa
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pengelolaan modal kerja pada perusahaan belum optimal, karena modal kerja 

optimal tidak sama dengan modal riil atau terdapat selisih antara modal kerja 

optimal dan  modal kerja riil. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Ismi (2016) dengan judul 

“Analisis Optimalisasi Modal Kerja Pada CV Sumber Setia Probolinggo” 

dengan menggunakan metode perputaran modal kerja menyimpulkan bahwa 

CV Sumber Setia Probolinggo dalam penggunaan modal kerjanya belum 

optimal, dikatakan belum optimal karena pada tahun 2016 MKO < MKR 

sedangkan pada tahun 2017 MKO > MKR. 

B. Tinjauan Teori

1. Modal Kerja

Kasmir (2010:210) menyatakan modal kerja adalah modal yang 

digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama 

yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh 

aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar 

dikurangi dengan utang lancar. Atau kata lain modal kerja merupakan 

investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek 

seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar 

lainnya. 

Modal kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal kerja 

kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih atau net working 

capital.modal kerja kotor adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan. Semua komponen seperti kas, piutang, dan persediaan 



11 
 

 

merupakan komponen modal kerja perusahaan. Modal kerja bersih 

adalah selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Konsep modal kerja 

bersih tidak hanya melihat dari sudut pandang investasi, tetapi juga dari 

sudut pandang pendanaan (Sudana, 2011:189). 

Modal kerja merupakan unsur aktiva yang sangat penting untuk 

perusahaan, karena dengan adanya modal kerja perusahaan dapat 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Masa perputaran modal kerja yaitu 

sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga kembali 

menjadi kas, masa tersebut biasanya selama kurang dari satu tahun atau 

jangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat masa 

perputaran modal kerja semakin efisiensi modal kerja. Disamping tingkat 

efisiensi, manajemen keuangan dituntut untuk memperhatikan sumber 

dana untuk memenuhi modal kerja tersebut.  

Manfaat dari adanya modal kerja yang cukup menurut Munawir 

(2010:116) adalah: 

a) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

nilai dari aktiva lancar. 

b) Memungkinkan untuk bisa membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 

c) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya 

atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 
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d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani konsumennya. 

e) Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langganannya. 

f) Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan  lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan. 

Kebutuhan modal kerja dalam satu periode tidak selalu sama, hal ini 

disebabkan oleh berubah-ubahnya volume produksi yang dihasilkan 

perusahaan. Perubahan volume produksi dapat disebabkan dengan adanya 

permintaan yang juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jenis-jenis 

modal kerja dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Sutrisno 

(2012:41), yaitu: 

a) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus 

ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan 

kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja 

permanen dibagi menjadi 2 macam yakni: 

1) Modal kerja primer (Primary Working Capital) adalah modal 

kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin 

agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 

2) Modal kerja normal (Normal Working Capital) merupakan modal 

kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan 
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tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar 

kapasitas normal perusahaan. 

b) Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain 

yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari: 

1) Modal kerja musiman merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan 

untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. 

2) Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya 

dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. 

3) Modal kerja darurat adalah modal kerja ini jumlah kebutuhannya 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar 

kemampuan perusahaan. 

Menurut Munawir (2010:119) jenis modal kerja dibagi menjadi dua 

bagian pokok, yaitu: 

a) Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum 

yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar 

tanpa kesulitan keuangan. 

b) Jumlah modal kerja yang jumlah variabelnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas yang biasa. 
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Modal kerja memiliki elemen-elemennya sendiri, elemen dari modal 

kerja semuanya bersifat lancar, menurut Riyanto (2010:59) elemen-elemen 

modal kerja, yaitu: 

a) Kas 

Perusahaan sangat membutuhkan kas dalam setiap usahanya. 

Kas yang diperlakukan baik untuk membiayai perusahaan sehari-hari 

maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Kas dan 

surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling likuid bagi 

perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada 

ditangan dan yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti 

deposito dan rekening koran. 

Makin tinggi perusahaan menahan kas berarti semakin tinggi 

tingkat likuiditasnya, yang berarti pula semakin cepat perusahaan 

untuk membayar hutang jangka pendeknya. Perusahaan tidak harus 

menahan kas dalam jumlah yang berlebihan, karena akan membiarkan 

sejumlah kas menganggur (tidak produktif) akibatnya akan menekan 

produksi/penjualan dan pencapaian profit tidak maksimal. Beberapa 

alasan perusahaan untuk menahan kas, yaitu meliputi (Syamsuddin, 

2007:246). 

1) Transaction Motive 

Salah satu alasan utama penanaman kas adalah untuk 

memenuhi semua transaksi rutin sehari-hari dalam melakukan 

kegiatan operasional perusahaan. Tingkat kegiatan operasional 
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perusahaan akan mempengaruhi tingkat modal kerja termasuk 

besarnya kas yang dibutuhkan. 

2) Precauntionary Motive 

Menahan kas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

tak terduga semula. Apabila predikbilitas tinggi, cukup hanya 

sedikit kas untuk menghadapi keadaan darurat atau tak terduga. 

3) Sepculative Motive 

Menahan kas agar dapat menarik keuntungan dari 

perubahan harga surat berharga yang diperkirakan dan untuk 

motif spekulasi. Umumnya perusahaan jarang menahan kas. 

b) Piutang 

Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai 

perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan 

kredit berapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut 

kebiasaan langganan dalam menyebar kembali, kemungkinan 

langganan tidak membayar kartu kredit yang diberikan dan rata-rata 

jangka waktu pembiayaan para pelanggan. 

Jangka waktu pengumpulan piutang adalah jangka waktu dari 

saat terjadinya piutang tersebut. Semakin lama jangka waktu 

pengumpulan piutang semakin besar investasi pada piutang dan biaya 

yang timbul juga semakin besar. Sebaliknya jika semakin pendek 

jangka waktu pengumpulan piutang maka semakin kecil investasi 

pada piutang dan semakin kecil biaya yang timbul. 
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Piutang adalah suatu perkiraan aktiva yang menunjukkan 

jumlah yang terutang pada perusahaan sebagai akibat penjualan 

barang dan jasa. Hal ini muncul karena adanya transaksi penjualan 

secara kredit oleh perusahaan kepada pelanggannya (Syamsudin, 

2009:255). Besar kecilnya piutang dapat dilihat pada neraca hal 

tersebut berguna untuk mengetahui efisiensi pengelolaan piutang 

terutama dalam menetapkan jangka waktu kredit yang akan 

mempengaruhi perputaran modal kerja. 

c) Persediaan 

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,2012:84). 

Perusahaan manufaktur memiliki 3 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 
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bahan pembantu atau persediaan yang habis pakai yang berhubungan 

dengan jasa. 

Menentukan modal kerja yang diperlukan oleh suatu perusahaan 

bukanlah perkara mudah, karena besar kecilnya modal suatu perusahaan 

tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a) Jenis produksi yang dibuat 

b) Jangka waktu siklus operasi 

c) Tingkat penjualan, semakin tinggi tingkat penjualan maka kebutuhan 

investasipada persediaan juga akan semakin besar 

d) Kebijakan persediaan 

e) Kebijakan penjualan kredit 

f) Seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. 

Kebijakan modal kerja menurut Sutrisno (2012:42) merupakan 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Seperti 

diketahui sumber dana untuk memenuhi modal kerja bisa dipilih sumber 

dana berjangka panjang atau sumber dana berjangka pendek, masing-

masing alternatif mempunyai konsekuensi sendiri. 

Kebijaksanaan modal kerja yang dapat diambil oleh perusahaan 

tergantung  dari seberapa besar manajer berani mengambil risiko. 

Kebijakansanaan modal kerja yang bisa diambil oleh perusahaan menurut 

(Sudana,2011:196), antara lain: 
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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 disisi 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 disisi lain profitabilitas perusahaan tinggi, karena jumlah 

aktiva lancarnya kecil. 

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 sedang, yaitu berada di antara 

perusahaan yang menerapkan kebijakan konservatif dan agresif. 
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Masing-masing kebijakan tersebut membunyai kelemahan dan 

kelebihan. Kebijakan yang dipilih tergantung pada karakteristik masing-

masing perusahaan.Bagi manajer yang kurang berani mengambil risiko 

akan cenderung memilih kebijakan yang konservatif, sedangkan manajer 

yang berani mengambil risiko akan cenderung memilih kebijakan agresif. 

Apabila ditinjau dari karakteristik perusahaan, maka bagi perusahaan 

yang arus kasnya kurang stabil akan cenderung menerapkan kebijakan 

konservatif, sedangkan bagi perusahaan yang arus kasnya stabil 

cenderung menerapkan kebijakan agresif. 

2. Menentukan Modal Kerja Optimal 

Modal kerja yang optimal sangat diperlukan sebab dengan modal 

kerja yang optimal kegiatan operasional perusahaan akan lebih ekonomis, 

dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan menghadapi bahaya-

bahaya yang mungkin terjadi akibat kekacauan keuangan. Menurut 

Kasmir (2010:253) tujuan manajemen modal kerja yaitu: 

a) Guna memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan 

b) Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 

c) Memunginkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari 

pada kreditor apabila rasio keungan memenuhi syarat. 

d) Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan 

penjualan dan laba. 
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e) Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya 

nilai aktiva lancar. 

Menentukan seberapa besar modal kerja yang diperlukan 

perusahaan  merupakan hal penting karena jika modal kerja terlalu besar 

berarti ada sebagian dana yang menganggur dan hal ini dapat 

menurunkan profitabilitas perusahaan, sebaliknya jika modal kerja terlalu 

kecil maka akan ada risiko terhadap proses produksi. Beberapa model 

penentu besarnya modal kerja menurut Sutrisno (2012:45), yaitu: 

a) Metode keterikatan dana 

Menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini, maka 

perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yakni (1) periode 

terikatnya modal kerja dan (2) proyeksi kebutuhan kas rata-rata per 

hari. Periode terikatnya modal kerja adalah jangka waktu yang 

diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal 

kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya 

modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal 

kerja, demikian sebaliknya bila periode terikatnya modal kerja 

semakin kecil kebutuhan modal kerja juga semakin kecil. 

Periode terikatnya modal kerja pada perusahaan perdagangan 

biasanya lebih rendah dibanding perusahaan industri. Perusahaan 

dagang periode terikatnya dagang dimulai dari kas dibelikan barang 

dagangan yang kemudian dijual (misalkan dengan kredit) akan 
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menjadi piutang dan setelah piutang terbayar, maka akan menjadi 

kas lagi. 

Lamanya barang dagangan terjual dan lamanya piutang 

tertagih tersebut merupakan periode terikatnya modal kerja. 

Perusahaan industri periode terikatnya modal kerja dimulai dari kas 

dibelikan bahan baku yang kemudian yang di proses kedalam proses 

produksi sehingga menjadi barang jadi, barang jadi dijual menjadi 

piutang dagang dan bila piutang telah dibayar akan menjadi kas lagi. 

Masing-masing elemen kas tersebut terikatnya membutuhkan waktu 

beberapa lama. 

b) Metode Perputaran Modal Kerja 

Metode ini besarnya modal kerja ditentukan dengan cara 

menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja 

seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan. Perputaran Elemen  Modal Kerja : 

                
         

             
          

                    
         

                 
          

                       
         

                    
          

Periode terikatnya: 
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c) Metode Aliran Kas 

Proses aliran kas yang terjadi di perusahaan adalah terus-

menerus sepanjang yang bersangkutan terisi dari aliran kas masuk 

(cash inflow) dan aliran kas keluar (cash outflow). Aliran kas masuk 

meliputi: hasil penjualan produk atau jasa perusahaan secara tunai, 

penagihan piutang dan penjualan secara kredit, penjualan aktiva 

tetap yang ada, penanaman investasi, pinjaman hutang dari pihak 

lain, penerimaan sewa dan pendapatan lain-lain. 

Aliran kas keluar meliputi pengeluaran biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung dan biaya pabrik lain (overhead), pengeluaran biaya 

administrasi umum dan administrasi penjualan untuk pembelian 

aktiva tetap. 

Analisis optimalisasi modal kerja merupakan salah satu penentuan 

besarnya aktivitas lancar dengan metode perputaran modal kerja yang 

didasarkan pada historis, sehingga kebutuhan tahun mendatang 

diasumsikan mirip dengan kebutuhan tahun sebelumnya (Sarwoko 

2003:79). Penentuan besarnya estimasi modal kerja tahun mendatang 

adalah hasil estimasi nilai penjualan tahun mendatang. Metode ini 

menggunakan perputaran seluruh elemen modal kerja seperti kas, 

persediaan, dan piutang. 



23 
 

 

Berdasarkan hasil perhitungan elemen aktiva lancar dapat 

diketahui besarnya modal kerja. Setelah estimasi nilai penjualan tahun 

mendatang dengan pertukaran modal kerja dapat dihitung nilai modal 

kerja optimal tahun mendatang (Sartono, 2008:395). 

                    
                          

                             
 

Penentuan modal kerja optimal sangat penting bagi 

keberlangsungan perusahaan, karena dengan modal kerja yang kurang 

tepat dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan serta kerugian. 

Kecukupan modal kerja menandakan tidak adanya modal kerja yang 

menganggur, jika modal kerja terlalu besar hal tersebut tidak baik bagi 

perusahaan sebab menandakan bahwa terdapat kesempatan untuk 

memperoleh profitabilitas yang disia-siakan, sebaliknya jika modal kerja 

terlalu kecil makan hal ini akan mengganggu proses produksi suatu 

perusahaan. 

C. Kerangka Pikir  

Kebutuhan modal kerja dapat dikatakan optimal apabila modal kerja 

perhitungan sama dengan modal kerja riil yang dimiliki oleh perusahaan, 

sebaliknya jika modal kerja perhitungan tidak sama dengan modal kerja riil 

maka kebutuhan modal kerja dikatakan belum optimal. Penentuan modal 

kerja perusahaan diambil dari  kondisi riil modal kerja yang terdapat di 

perusahaan sehingga dapat ditentukan besarnya  modal kerja optimal 

perusahaan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Gambar 1 menjelaskan kerangka pikir penelitian yang berisi 

bagaimana peneliti akan menganalisis modal kerja optimal pada perusahaan 

sektor industri semen yang listing di Bursa Efek Indonesia, dalam analisis 

tersebut dibutuhkan laporan keuangan perusahaan yang berupa neraca dan 

laporan laba rugi. Metode analisis modal kerja optimal yang digunakan 

adalah metode perputaran modal kerja untuk mengetahui perputaran elemen-

Neraca dan Laporan Laba Rugi 
Perusahaan Semen yang Listing 

di BEI 

Analisis Perputaran Elemen 
Modal Kerja 
1. Perputaran elemen modal 

kerja dalam kali 
2. Periode perputaran elemen 

modal kerja dalam hari 
3. Perputaran modal kerja 

Estimasi Penjualan 

Modal Kerja Optimal 

MKO ≠ MKR 

Optimal* Tidak Optimal** 

MKO = MKR 
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elemen modal kerja. setelah analisis perputarn modal kerja maka akan 

diketahui apakah modal riil perusahaan sudah optimal ataukah tidak optimal. 

Keterangan : * Optimal jika -2,5% ≤ X ≤ 2,5% 

** Tidak Optimal jika -2,5% ≥ X ≥ 2,5% 

 


