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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai masalah modal kerja 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut menyangkut keputusan 

manajemen khususnya mengenai peranan aktiva lancar dan hutang lancar dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  

Weinraub dan Visscher (1998) melakukan penelitian dengan judul 

Industry Practice Relating to Aggressive Conservative Working Capital Policy. 

Penelitian ini meneliti hubungan antara kebijakan investasi aktiva lancar dengan 

kebijakan pendanaan modal kerja pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat 

dengan rentang waktu penelitian selama 10 tahun, yaitu mulai tahun 1984 sampai 

dengan tahun 1993. Kebijakan investasi aktiva lancar yang digolongkan menjadi 

kebijakan agresif, moderat, dan konservatif diukur dengan rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan kebijakan pendanaan 

modal kerja yang juga digolongkan menjadi kebijakan agresif, moderat, dan 

konservatif diukur dengan rasio hutang lancar terhadap total aktiva. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-way ANOVA dan Tukey’s 

HSD test. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan adanya hubungan negatif yang 

signifikan antara kebijakan investasi aktiva lancar dengan kebijakan pendanaan 

modal kerja. Maksudnya yaitu ketika kebijakan investasi aktiva lancar yang 

agresif (ketat) diterapkan oleh perusahaan, maka akan diikuti dengan penerapan 
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kebijakan pendanaan modal kerja yang konservatif, yaitu kebijakan mendanai 

aktiva lancar menggunakan proporsi hutang jangka pendek lebih kecil daripada 

hutang jangka panjang dan modal sendiri.  

M. Enny Widyaningrum (2002) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kebijakan Modal Kerja dan Profitabilitas pada Kondisi Ekonomi 

Sebelum Krisis dan Masa Krisis”. Adapun perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

selama tahun 1995-1996 untuk periode sebelum krisis dan tahun 1998-1999 untuk 

periode masa krisis. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah uji ANOVA dan 

uji Z dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

a.  ROA sebagai ukuran profitabilitas yang dianalisis berasal dari perbandingan 

earnings after tax terhadap average total assets. 

b.  Rasio current asset terhadap sales sebagai faktor pembeda atas kebijakan 

investasi modal kerja agresif, moderat, dan konservatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

a. Terdapat perbedaan profitabilitas (ROA) yang bermakna antara kebijakan 

investasi modal kerja konservatif, moderat, dan agresif pada kondisi ekonomi 

sebelum krisis. 

b. Tidak terdapat perbedaan profitabilitas (ROA) yang bermakna antara 

kebijakan investasi modal kerja konservatif, moderat, dan agresif pada kondisi 

ekonomi masa krisis. 

c. Perbedaan yang bermakna profitabilitas (ROA) antara sebelum krisis dengan 

pada masa krisis hanya terjadi pada kebijakan investasi agresif, sedangkan 
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pada kebijakan investasi modal kerja moderat dan konservatif tidak terdapat 

perbedaan profitabilitas. 

d. Tidak terdapat suatu pola perubahan kebijakan investasi modal kerja yang 

diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi 

yang terjadi. 

Ratih Noviana (2003) melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian 

Weinraub dan Visscher (1998) dengan judul “Analisis Hubungan antara 

Kebijakan Investasi Aktiva Lancar dengan Kebijakan Pendanaan Modal Kerja”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok industri makanan dan minuman 

yang go public selama tahun 1996-2001. Teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara kebijakan investasi aktiva lancar agresif, moderat, 

dan konservatif dengan kebijakan pendanaan modal kerja agresif, moderat, dan 

konservatif adalah analisis korelasi rank spearman dengan metode cross section 

dan metode rata-rata. Hasil analisis dengan metode cross section menunjukkan 

tidak terdapat hubungan antara kebijakan investasi aktiva lancar dengan kebijakan 

pendanaan modal kerja pada tahun pertama, ketiga, kelima, dan keenam. 

Sedangkan pada tahun kedua terdapat hubungan negatif signifikan dan pada tahun 

keempat terdapat hubungan positif signifikan. Hasil analisis dengan metode rata-

rata menunjukkan tidak ada hubungan antara kebijakan investasi aktiva lancar 

dengan kebijakan pendanaan modal kerja. 

Rosari Lastiyono Utomo (2004) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Profitabilitas dan Likuiditas: Perbandingan antara Kelompok Industri 

Dasar dan Kimia yang Menerapkan Kebijakan Investasi Modal Kerja Agresif, 

Moderat, dan Konservatif Sebelum Krisis dan Masa Krisis yang Go Public di 
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Bursa Efek Jakarta”. Periode sebelum krisis yang diteliti adalah tahun 1994 

samapi tahun 1996 sedangkan untuk periode masa krisis adalah tahun 1998 

sampai tahun 2000. Variabel-variabel yang digunakan adalah adalah basic 

earning power (BEP) untuk mengukur profitabilitas dan current ratio untuk 

mengukur likuiditas perusahaan. Hasil pengujian dengan menggunakan ANOVA 

dan uji Z menunjukkan bahwa pada kondisi ekonomi sebelum krisis, tidak 

terdapat perbedaan profitabilitas dan likuiditas antara kelompok perusahaan 

industri dasar dan kimia yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, 

moderat, dan konservatif yang go public di BEJ. Sedangkan pada masa krisis, 

terdapat perbedaan profitabilitas dan likuiditas yang bermakna antara kelompok 

perusahaan industri dasar dan kimia yang menerapkan kebijakan investasi modal 

kerja agresif, moderat, dan konservatif yang go public di BEJ. Perbedaan 

profitabilitas antara kondisi ekonomi sebelum krisis dan pada masa krisis terjadi 

pada semua kelompok perusahaan sampel, sedangkan perbedaan likuiditas antara 

kondisi ekonomi sebelum krisis dan pada masa krisis hanya terjadi pada kelompok 

perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agrasif. 

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan Rosari (2004). Persamaannya adalah meneliti tentang 

profitabilitas dan likuiditas kelompok perusahaan yang menerapkan kebijakan 

investasi modal kerja agresif, moderat, dan konservatif. Perbedaannya terletak 

pada: (1) Penelitian ini menggunakan rasio EBIT terhadap modal kerja dalam 

mengukur profitabilitas perusahaan dan (2) Obyek yang diteliti adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 

tahun 2005-2007. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Laporan Keuangan 

2.2.1.1 Definisi Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:2), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Zaki 

Baridwan (2000:7), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan ringkasan transaksi keuangan perusahaan yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai posisi keuangan perusahaan, sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan. 

2.2.1.2 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2003 No. 1 dalam 

Darsono dan Ashari (2005:17), komponen laporan keuangan meliputi: 

1. Neraca (Balance Sheet)  
Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal 
tertentu seperti yang tertera dalam neraca. Naraca terdiri atas hak 
(sumber daya) perusahaan dan kewajiban (asal sumber daya) 
perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)  
Laporan laba rugi (atau untuk lembaga non profit disebut Laporan Sisa 
Hasil Usaha) merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 
pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan 
atau tahunan.  

3. Laporan Arus Kas (Cash Flow)  
Laporan arus kas menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) 
selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan ini 
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terdiri atas: (1) Kas dari/ untuk kegiatan operasional, (2) Kas dari/ untuk 
kegiatan investasi, dan (3) Kas dari/ untuk kegiatan pendanaan.  

2.2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Agnes Sawir (2005:2), 

tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh 
sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajeman 
atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang 
dipercayakan kepadanya.  

2.2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan (2002:7), para pemakai laporan keuangan meliputi: 

1. Pemilik perusahaan. 
Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 
perusahaannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang diserahkan 
kepada orang lain, seperti perseroan karena dengan laporan keuangan 
tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya 
manajer dalam memimpin perusahaannya yang biasanya diukur 
dengan laba yang diperoleh.  

2. Manajer perusahaan 
Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang lalu 
akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 
pengawasannya, dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
lebih tepat. 

3. Investor 
Investor memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui prospek 
keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan perusahaan 
selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya, dan untuk 
mengetahui kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. 

4. Kreditor atau banker 
Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 
permintaan kredit dari suatu perusahaan, kreditur perlu mengetahui 
terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
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Posisi dan keadaan keuangan perusahaan peminta kredit dapat 
diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan. 

5. Pemerintahan 
Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui apakah 
perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, seperti 
peraturan standar laporan keuangan. 

6. Instansi Pajak 
Instansi pajak menggunakan laporan keuangan untuk menentukan 
jumlah perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 
dasar untuk penindakan. 

7. Lembaga Swadaya Masyarakat 
LSM tertentu seperti LSM yang bergerak dalam perlindungan  
konsumen, lingkungan, dan serikat pekerja menggunakan laporan 
keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak 
tertentu yang dilindunginya. 

8. Peneliti, akademis, pusat data bisnis 
Laporan keuangan sangat penting sebagai data primer dalam 
melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan 
laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan dasar 
yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesa atau 
penelitian yang dilakukan.  

2.2.2 Modal Kerja 

2.2.2.1 Definisi Modal Kerja 

Menurut Ridwan dan Inge (2003:187), modal kerja adalah aktiva lancar 

yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Sementara itu, Keown, et all (2002:607) 

mendefinisikan modal kerja sebagai the firm’s total investment in current assets 

or that it expects to be converted into cash within a year or less (seluruh investasi 

perusahaan pada aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversikan ke dalam 

bentuk kas dengan jangka waktu satu tahun atau kurang).  

Bambang Riyanto (2001:57), mengemukakan tiga konsep definisi modal 

kerja, yaitu:  
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1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-

unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar 

kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam di 

dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, 

modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. 

Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross 

working capital). 

2. Konsep Kualitatif 

Pada konsep ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya 

jumlah utang lancar atau utang yang segera harus dibayar. Dengan demikian, 

maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi 

kewajiban financial yang segera harus dilakukan, dimana bagian aktiva lancar 

ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi perusahaan untuk menjaga 

likuiditasnya. Oleh karenanya, maka modal kerja menurut konsep ini adalah 

sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang 

merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam 

pengertian ini sering disebut modal kerja neto (net working capital). 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan 

(income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan 

adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang 
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digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung 

menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut, disebut current income. 

Sementara sebagian dana lain yang juga digunakan selama periode tersebut 

tetapi tidak digunakan untuk menghasilkan current income melainkan untuk 

menghasilkan pendapatan pada periode-periode berikutnya disebut future 

income. 

Dari beberapa pengertian mengenai modal kerja yang diuraikan para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian modal kerja dapat dibedakan 

menjadi 3, yaitu: modal kerja kotor, modal kerja bersih, dan modal kerja 

fungsional. Konsep modal kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

modal kerja kotor (gross working capital) karena modal kerja kotor menunjukkan 

jumlah keseluruhan aktiva lancar yang digunakan untuk mendanai kebutuhan 

perusahaan dalam operasi jangka pendek. 

2.2.2.2 Unsur-unsur Modal Kerja 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep modal kerja yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah konsep modal kerja kotor (gross working 

capital) yang berarti definisi modal kerja adalah aktiva lancar, maka unsur-unsur 

atau komponen modal kerja juga sama dengan unsur-unsur aktiva lancar. Lukman 

(2004:201) mengemukakan bahwa pos-pos utama dalam aktiva lancar adalah kas, 

surat-surat berharga jangka pendek, piutang usaha, dan persediaan. Ridwan dan 

Inge (2003:81) juga mengemukakan bahwa aktiva lancar terdiri dari kas dan 

setara kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Masing-masing pos tersebut 

harus dikelola secara baik dan efisien untuk dapat mempertahankan likuiditas 

perusahaan.  
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Jadi pada dasarnya, unsur-unsur pembentuk modal kerja adalah: 

a. Kas dan setara kas 

Bagian dari aktiva lancar yang paling likuid adalah kas. Kas terdiri dari uang 

yang tersimpan di kas perusahaan dan di bank dalam bentuk rekening giro. 

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan 

dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 

risiko perubahan nilai (Ridwan dan Inge, 2003:81). Perusahaan melakukan 

investasi pada kas karena terdapat faktor ketidakpastian antara arus kas masuk 

(inflow cash) dan arus kas keluar (outflow cash). Apabila arus kas keluar lebih 

besar daripada arus kas masuk disertai perusahaan tidak mempunyai 

persediaan kas yang cukup, maka perusahaan akan mengalami kesulitan 

keuangan. Setiap perusahaan yang memiliki investasi pada kas yang cukup 

besar mungkin akan terhindar dari kesulitan keuangan. Akan tetapi, investasi 

di dalam kas yang berlebihan menyebabkan nilai perusahaan akan berkurang 

karena opportunity revenue yang hilang. Hal tersebut disebabkan investasi di 

dalam kas tidak menghasilkan pendapatan atau revenue (Tampubolon, 

2005:68). 

b. Sekuritas yang Mudah Dipasarkan 

Sekuritas yang mudah dipasarkan atau marketable securities adalah instrumen 

pasar uang jangka pendek penghasil bunga yang dapat dengan mudah ditukar 

ke dalam bentuk kas (Ridwan dan Inge, 2003:259). Investasi dalam 

marketable securities merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh penghasilan atas dana-dana yang untuk 
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sementara belum digunakan. Banyak perusahaan menahan sejumlah sekuritas 

sebagai ganti saldo kas yang besar, melikuidasikan sebagian dari portofolio 

untuk meningkatkan perkiraan kas bila arus kas keluar melampaui arus kas 

masuk. Dalam situasi tersebut, sekuritas dapat digunakan sebagai pengganti 

untuk saldo transaksi, saldo berjaga-jaga, saldo spekulatif, atau ketiganya. 

Menahan sekuritas berguna jika suku bunga tinggi dan sekuritas itu dapat 

diubah menjadi kas secara cepat dan murah. Jumlah modal yang 

diinvestasikan ke dalam marketable securities dipengaruhi oleh trade-off  

antara penghasilan yang diperoleh (yields) dengan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pembelian dan penjualan marketable securities tersebut. 

c. Piutang usaha 

Piutang terjadi karena adanya kebijakan penjualan barang atau jasa secara 

kredit. Penjualan secara kredit umumnya dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan. Peningkatan penjualan dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan, tetapi di sisi lain peningkatan piutang juga membutuhkan 

tambahan biaya, yaitu biaya untuk analisis kredit dan penagihan piutang serta 

kemungkinan terjadinya piutang yang macet dan tidak dapat ditagih. Piutang 

perusahaan pada umumnya merupakan jumlah terbesar dalam aktiva lancar 

dan merupakan bagian yang cukup besar dari total aset perusahaan. Karena 

jumlahnya yang cukup besar ini, perusahaan harus menentukan kebijakan 

piutang yang efektif sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.   
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d. Persediaan 

Masalah persediaan yang harus diperhatikan adalah bagaimana perusahaan 

mampu memprediksi dengan tepat kebutuhan akan bahan baku, barang 

setengan jadi, dan barang jadi serta bagaimana perusahaan dapat menyediakan 

persediaan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 

Penentuan jumlah dana atau alokasi dana dalam persediaan mempunyai 

dampak langsung terhadap keuntungan perusahaan. Investasi dalam 

persediaan yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan 

memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena 

kerusakan, turunnya kualitas, keusangan, dan sebagainya yang kesemuanya 

akan dapat memperkecil keuntungan perusahaan. Investasi dalam persediaan 

yang terlalu kecil akan menekan keuntungan karena kekurangan bahan baku 

akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh. 

Hal itu berarti tenaga kerja dan aktiva perusahaan tidak dapat didayagunakan 

dengan sepenuhnya sehingga akan mempertinggi biaya rata-rata yang 

akhirnya berdampak pada kecilnya keuntungan perusahaan. 

2.2.2.3 Penentuan Besarnya Modal Kerja 

Besarnya modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan tergantung pada 

beberapa hal (Ridwan dan Inge, 2003:189), yaitu: 

1. Besar kecilnya skala perusahaan 
Perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat lebih luasnya sumber 
pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil yang 
sangat tergantung pada beberapa sumber saja. Pada perusahaan kecil, 
tidak tertagihnya beberapa piutang dapat sangat mempengaruhi unsur-
unsur modal kerja seperti kas dan persediaan. 
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2. Aktivitas perusahaan 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai 
persediaan barang dagangan, sedangkan perusahaan yang menjual 
persediaannya secara tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini 
mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu 
perusahaan. Demikian pula dengan syarat pembelian dan waktu yang 
dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan 
dijual. 

3. Volume penjualan 
Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang 
mempengaruhi modal kerja. Bila penjualan meningkat, maka 
kebutuhan modal kerjapun akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 

4. Perkembangan teknologi 
Kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan proses 
produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatisasi 
yang mengakibatkan proses produksi lebih cepat membutuhkan 
persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas maksimum 
dapat tercapai, selain itu akan membuat perusahaan mempunyai 
persediaan barang jadi dalam jumlah yang lebih banyak pula bila tidak 
diimbangi dengan pertambahan penjualan yang besar. 

5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas 
Adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan 
mengakibatkan jumlah modal kerja yang relatif besar mempunyai 
kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan, tetapi dengan 
menahan uang kas dan persediaan barang yang lebih besar akan 
membuat perusahaan lebih mampu untuk membayar transaksi yang 
dilakukan dan risiko kehilangan pelanggan tidak terjadi karena 
perusahaan mempunyai persediaan barang yang cukup.  

2.2.3 Kebijakan Investasi Modal Kerja 

Kebijakan investasi modal kerja atau disebut juga kebijakan investasi 

aktiva lancar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebijakan investasi modal 

kerja agresif, moderat, dan konservatif (Brigham dan Houston, 2006:140). 

Definisi dari masing-masing kebijakan investasi aktiva lancar tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan investasi modal kerja agresif/ketat (restricted current asset 

investment policy), yaitu suatu kebijakan dimana perusahaan berupaya 

meminimumkan jumlah kas, sekuritas, persediaan, dan piutang usaha 
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perusahaan. Dengan kebijakan investasi modal kerja yang ketat, perusahaan 

akan memiliki sejumlah minimum kas dan persediaan sebagai stok pengaman, 

dan kebijakan penjualan kreditnya juga akan diketatkan meskipun itu berarti 

menanggung risiko kehilangan penjualan. Pada umumnya, kebijakan investasi 

ini akan memberikan tingkat pengembalian investasi yang tertinggi, tetapi hal 

itu juga mengandung risiko terbesar. 

2. Kebijakan investasi modal kerja moderat (moderate current asset investment 

policy), yaitu suatu kebijakan dimana perusahaan mempertahankan sejumlah 

kas, sekuritas, piutang, dan persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Namun demikian, tingkat 

pengembalian dan risiko yang didapat dari penerapan kebijakan ini tidak 

sebesar apabila perusahaan menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

agresif. 

3. Kebijakan investasi modal kerja konservatif/longgar (relaxed current asset 

investment policy), yaitu suatu kebijakan dimana perusahaan menahan kas, 

sekuritas, piutang, dan persediaan dalam jumlah yang relatif besar. Dalam 

kebijakan ini, perusahaan berupaya menggalakkan penjualan dengan 

menggunakan kebijakan kredit yang mempermudah pembiayaan pelanggan 

dan jumlah piutang yang tinggi sesuai dengan hal tersebut. Pada umumnya, 

kebijakan investasi ini akan memberikan return terendah, tetapi risiko yang 

dihadapi juga rendah. 

Ketiga kebijakan tersebut berbeda dalam hal jumlah aktiva lancar yang 

dimiliki untuk mendukung suatu tingkat penjualan tertentu. Brigham dan Houston 
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(2001:152) menggambarkan hubungan antara kebijakan investasi aktiva lancar 

dengan penjualan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 
Kebijakan Investasi Alternatif dalam Aktiva Lancar  

Aktiva lancar ($)       Longgar         

             

30          Moderat            

          

      20               Ketat        

         

      10               

          
0              50       100          150   Penjualan ($)   

Kebijakan   Aktiva Lancar Untuk     Perputaran      
       Mendukung Penjualan $100            Aktiva Lancar 

Longgar    $30            3,3 x 
Moderat    $23            4,3 x 
Ketat      $16            6,3 x  

Catatan: Hubungan penjualan/aktiva lancar yang diperlihatkan di sini bersifat 
linear, tetapi hubungan itu seringkali berbentuk kurvilinear.  

Sumber: Brigham dan Houston, 2001:152.  

Gambar 2.1 menunjukkan tiga alternatif kebijakan investasi modal kerja 

berdasarkan produktifitas perusahaan. Produktifitas yang dimaksud adalah 

kemampuan aktiva lancar dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan, dengan 

asumsi hubungan penjualan dengan aktiva lancar adalah linier dan berada pada 
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kondisi kepastian. Garis dengan slope (kemirirngan) paling tajam pada gambar 

menunjukkan kebijakan investasi modal kerja konservatif (relaxed). Garis paling 

bawah dengan kemiringan paling landai menunjukkan kebijakan investasi modal 

kerja agresif (restricted). Kebijakan investasi modal kerja moderat berada di 

antara kedua kebijakan tersebut yang ditunjukkan oleh garis dengan kemiringan 

sedang. Pada gambar dicontohkan, ketika tingkat penjualan mencapai $ 100, 

perusahaan akan menggunakan aktiva lancar sebesar $ 30 bila menerapkan 

kebijakan investasi modal kerja konservatif. Untuk kebijakan investasi modal 

kerja moderat, perusahaan menggunakan aktiva lancar sebesar $ 23. Sedangkan 

kebijakan investasi modal kerja agresif hanya memerlukan $ 16 aktiva lancar 

untuk mendukung penjualan sebesar $ 100. 

Weston dan Copeland (1997:329) menyatakan tentang adanya hubungan 

langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan untuk membiayai 

aktiva lancar. Peningkatan penjualan akan berakibat pada kebutuhan persediaan 

yang semakin bertambah, bahkan kebutuhan akan kas juga ikut bertambah. 

Pinches (1994:643) mengemukakan: “As sales increase, generally both accounts 

receivable and inventory also increase” dan “The more stable the sales, the lower 

level of current asset. On the other hand, firms with highly volatile sales must 

have more current asset, particularly cash and inventory”. Dengan demikian, 

pada dasarnya peningkatan penjualan akan mengakibatkan peningkatan investasi 

pada aktiva lancar perusahaan.    

Alternatif kebijakan investasi modal kerja menurut konsep modal kerja 

kotor dapat didasarkan atas proporsi investasi perusahaan yang ditanamkan pada 

aktiva lancar. Proporsi investasi perusahaan yang dimaksud adalah proporsi 
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jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva perusahaan. Pinches (1994:643) 

menyatakan: “A firm can manage its current assets conservatively or 

aggressively. Conservative (with higher current assets levels) and aggressive 

(with lower current assets level) approaches”. Pinches (1994:644) 

menggambarkan pendekatan konservatif dan agresif sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
Pendekatan Manajemen Aktiva Agresif dan Konservatif  

Aggressive Asset Management         Conservative Asset Management            

Sumber: Pinches, 1994:644.  

Gambar 2.2 menunjukkan perbedaan jumlah kepemilikan aktiva lancar dan 

aktiva tetap pada perusahaan agresif dan konservatif. Pada gambar tersebut, 

terlihat bahwa total investasi yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap berjumlah 

$ 220.000. Dengan total aktiva yang sama, perusahaan agresif hanya menanamkan 

sedikit investasi pada aktiva lancar, yaitu $ 55.000 dan memiliki aktiva tetap 

dalam jumlah besar, yaitu $ 165.000 sedangkan perusahaan konservatif memiliki 

proporsi aktiva lancar yang seimbang dengan aktiva tetap, yaitu masing-masing 

sebesar $ 110.000.  

Dalam kondisi pasti, dimana penjualan, biaya-biaya, periode pembayaran, 

dan semua kondisi yang akan dihadapi perusahaan diketahui dengan pasti, maka 

Current Assets 
$ 55.000    

Long-Term 
Assets 
$ 165.000 

 

Current Assets 
$ 110.000    

Long-Term 
Assets 
$ 110.000 
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semua perusahaan akan menggunakan jumlah aktiva lancar yang optimal (modal 

kerja optimum). Pada kondisi ini, perusahaan hanya akan menggunakan aktiva 

lancar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi pada kondisi pasti, perusahaan 

akan menahan sejumlah uang tunai (kas) sesuai dengan jumlah pengeluaran yang 

diperlukan, mempertahankan piutang dagang sejumlah yang diperlukan untuk 

kebijakan kredit, dan tidak perlu menyimpan surat berharga kecuali jika tingkat 

pengembaliannya melebihi biaya modal. Perusahaan juga tidak perlu mengadakan 

persediaan berlebihan tetapi hanya sejumlah kebutuhan penjualan saja. 

Pada kenyataannya, mengetahui kondisi kepastian tentang segala sesuatu 

yang akan dihadapi perusahaan sangat sulit. Semua perusahaan hanya dapat 

melakukan peramalan tentang kondisi yang dihadapi. Di bawah ini diperlihatkan 

gambar mengenai hubungan antara aktiva lancar dengan keluaran (unit) pada 

situasi kepastian dan ketidakpastian. 

Gambar 2.3 
Hubungan Aktiva Lancar dengan Keluaran  

pada Kondisi Pasti dan Ketidakpatian  

Aktiva Lancar         Kebijakan konservatif     

     (rasio AL terhadap penjualan tinggi)     

          

       Modal kerja optimum teoritis               

       Kebijakan agresif      

       (rasio AL terhadap penjualan rendah)         

          Keluaran (unit)  



27 

  
Keterangan:     

       Kondisi pasti  
       Kondisi ketidakpastian  

Sumber: Weston dan Copeland, 1997:330 

Gambar 2.3 menunjukkan apabila terdapat unsur ketidakpastian, maka 

manajemen aktiva lancar meliputi: (1) Penentuan jumlah kebutuhan minimum dari 

setiap jenis aktiva lancar dan (2) Penambahan persediaan pengaman (safety stock). 

Penentuan jumlah kebutuhan minimum dari setiap komponen aktiva lancar dan 

penambahan persediaan pengaman merupakan konsekuensi atas peramalan yang 

dilakukan secara tidak sempurna. Garis putus-putus pada gambar menggambarkan 

variasi berbagai alternatif kebijakan aktiva lancar pada kondisi ketidakpsatian, 

sedangkan garis lurus menunjukkan jumlah modal kerja optimum teoritis pada 

berbagai alternatif kebijakan aktiva lancar pada kondisi pasti.  

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

profit atau keuntungan dengan mempergunakan penjualan, aset, atau modal yang 

dimiliki perusahaan. Menurut Agnes (2005:17), kemampulabaan (profitabilitas) 

merupakan hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen.  

Besley dan Brigham (2000:104) menggunakan tiga rasio untuk mengukur 

profitabilitas, yaitu net profit margin on sales, return on total assets, dan return 

on common equity. Van Horne dan Wachowicz (1997:147) menggunakan lima 

rasio untuk mengukur profitabilitas, yaitu rasio margin laba kotor (gross profit 

margin ratio), rasio margin laba bersih (net profit margin ratio), tingkat 
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pengembalian atas investasi (ROI), tingkat pengembalian atas aktiva (ROA), dan 

tingkat pengembalian ekuitas (ROE). Sedangkan Brigham dan Ehrhardt 

(2005:457) menggunakan empat rasio untuk mengukur profitabilitas, yaitu profit 

margin on sales, basic earning power (BEP), return on total assets, dan return on 

common equity.  

Pada penelitian ini, profit yang diperoleh perusahaan dihubungkan dengan 

aktiva lancar sebagai refleksi dari modal kerja. Rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Operating profit to working capital ratio 

(Rasio EBIT terhadap modal kerja) dimana rasio ini menghubungkan keuntungan 

yang diperoleh dari operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah 

investasi pada aktiva lancar yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

tersebut.   

2.2.5 Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk mambayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan 

dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan 

kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi kas. Rasio 

likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera 

dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta 

tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Mohamad Muslich, 
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2003:47). Peningkatan rasio likuiditas cenderung mengurangi risiko kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo. 

Besley dan Brigham (2000:96) menggunakan dua rasio untuk mengukur 

likuiditas perusahaan, yaitu current ratio dan quick or acid test ratio. Brigham 

dan Ehrhardt (2005:457) juga menggunakan dua rasio untuk mengukur likuiditas, 

yaitu current ratio dan quick or acid test ratio. Sunarni dan Soeprihanto 

(2000:327) menggunakan tiga rasio, yaitu current ratio, quick or acid test ratio, 

dan cash ratio. Sedangkan Sugiyarso dan Winarni (2005:114) menggunakan tiga 

rasio untuk mengukur likuiditas, yaitu net working capital to total asset, current 

ratio, dan quick ratio.  

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio lancar 

(current ratio). Rasio lancar merupakan salah satu rasio finansial yang paling 

sering digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan, yaitu 

dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio 

lancar menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka pendek 

atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut.   

2.2.6 Hubungan antara Kebijakan Investasi Modal Kerja dengan 

Profitabilitas dan Likuiditas 

Menurut Lukman (2004:206), perusahaan-perusahaan manufaktur 

diasumsikan akan memperoleh hasil yang lebih besar dari aktiva tetap 

dibandingkan dengan aktiva lancar yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa aktiva tetap menggambarkan aktiva yang benar-benar memberikan hasil 
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kepada perusahaan (the true earning assets). Pandangan ini sejalan dengan 

perbedaan kepentingan antara profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Likuiditas 

menginginkan sebagian modal perusahaan tertanam pada aktiva lancar, sehingga 

perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajiban 

yang jatuh tempo. Di lain pihak, profitabilitas menginginkan agar sebagian besar 

modal tertanam pada aktiva tetap agar diperoleh hasil yang lebih tinggi. Pabrik-

pabrik, masin, gedung, dan aktiva tetap lainnya memungkinkan perusahaan untuk 

menghasilkan produk atau barang jadi yang dapat dijual pada harga yang 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Apabila rasio aktiva lancar terhadap total aktiva meningkat, maka 

profitabilitas yang dihadapi akan menurun, namun sebaliknya likuiditas 

perusahaan akan mengingkat. Menurunnya profitabilitas perusahaan disebabkan 

karena lebih banyak modal yang diinvestasikan pada aktiva lancar, dimana aktiva 

lancar menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan aktiva 

tetap seperti yang dikemukakan sebelumnya. Peningkatan likuiditas perusahaan 

disebabkan karena peningkatan jumlah aktiva lancar yang akan memperbesar 

working capital dengan asumsi jumlah hutang lancar tidak mengalami perubahan. 

Penurunan rasio aktiva lancar terhadap total aktiva akan menyebabkan 

peningkatan profitabilitas dan penurunan likuiditas. Meningkatnya profitabilitas 

perusahaan disebabkan karena lebih banyak modal perusahaan yang 

diinvestasikan pada aktiva tetap yang memberikan keuntungan yang lebih besar 

dibandingkan dengan investasi pada aktiva lancar. Akan tetapi, peningkatan pada 

probabilitas ini juga diikuti oleh penurunan pada likuiditas perusahaan. Penurunan 
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likuiditas disebabkan penurunan jumlah aktiva lancar yang menyebabkan 

penurunan working capital dengan asumsi hutang lancar tidak berubah. 

Secara teoritis dikemukakan, perusahaan yang menerapkan kebijakan 

investasi modal kerja konservatif memiliki profitabilitas yang paling rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal 

kerja agresif dan moderat. Profitabilitas perusahaan yang rendah disebabkan oleh 

peningkatan investasi pada aktiva lancar. Jumlah kas, sekuritas, piutang, dan 

persediaan yang tinggi akan menaikkan “penyebut” dari persamaan dan laba 

sebagai “pembilang” akan tetap sama atau bahkan juga mungkin naik. Apabila 

perusahaan menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, maka 

profitabilitasnya paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan 

kebijakan investasi modal kerja moderat dan konservatif. Profitabilitas perusahaan 

yang tinggi disebabkan oleh penurunan investasi pada aktiva lancar. Jumlah kas, 

sekuritas, piutang, dan persediaan akan menurunkan “penyebut” dari persamaan 

dan laba bersih sebagai “pembilang” akan tetap sama atau mungkin juga naik. 

(Van Horne dan Wachowicz, 2005:217). Kebijakan investasi modal kerja moderat 

profitabilitasnya berada di antara kebijakan investasi modal kerja agresif dan 

konservatif. 

Perusahaan yang menerapkan kebijkaan investasi modal kerja konservatif 

memiliki likuiditas yang paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

menerapkan kebijkaan investasi modal kerja agresif dam moderat. Likuiditas yang 

tinggi disebabkan oleh peningkatan investasi pada aktiva lancar. Kas yang tinggi 

akan menambah kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau melunasi 

kewajiban-kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Apabila perusahaan 
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menerapkan kebijkaan investasi modal kerja agresif, maka likuiditasnya paling 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijkaan investasi 

modal kerja moderat dan konservatif. Likuiditas yang rendah tersebut disebabkan 

oleh penurunan investasi pada aktiva lancar. Kas yang rendah akan mengurangi 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau melunasi kewajiban-kewajiban 

keuangannya pada saat jatuh tempo (Van Horne dan Wachowicz, 2005:217). 

Kebijakan investasi modal kerja moderat likuiditasnya berada di antara kebijakan 

investasi modal kerja agresif dan konservatif. 

Secara teoritis disebutkan bahwa pada umumnya kebijakan yang ketat atau 

dibatasi diharapkan memberikan tingkat pengembalian investasi yang tertinggi, 

tetapi hal itu juga mengandung risiko yang terbesar. Hal sebaliknya terjadi pada 

kebijakan yang longgar. Risiko dan tingkat pengembalian pada kebijakan moderat 

berada di antara keduanya. Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:217), 

hubungan antara kebijakan investasi modal kerja dengan likuiditas, profitabilitas, 

dan risiko ditunjukkan pada gambar berikut:  

Gambar 2.4 
Hubungan Antara Kebijkaan Investasi Modal Kerja  

dengan Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko       

  TINGGI      RENDAH  

Likuiditas  Kebijakan A  Kebijakan B  Kebijakan C 
Profitabilitas  Kebijakan C  Kebijakan B  Kebijakan A 
Risiko    Kebijakan C  Kebijakan B  Kebijakan A  

Keterangan: 
Kebijakan A : Kebijakan Koservatif 
Kebijakan B : Kebijakan Moderat 
Kebijakan C : Kebijakan Agresif  

Sumber: Van Horne dan Wachowicz, 2005:217. 
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Berdasarkan gambar 2.4, diantara ketiga kebijakan investasi modal kerja 

yang diterapkan, perusahaan konservatif mempunyai tingkat likuiditas yang paling 

tinggi, sedangkan perusahaan agresif mempunyai tingkat likuiditas terendah, 

sementara tingkat likuiditas perusahaan moderat berada diantara keduanya. 

Ditinjau dari segi profitabilitas, yang mendapatkan profitabilitas tertinggi adalah 

perusahaan agresif namun risiko yang dihadapi juga paling tinggi, sedangkan 

perusahaan konservatif memiliki tingkat profitabilitas terendah dengan risiko yang 

juga rendah. Tingkat profitabilitas dan risiko perusahaan moderat berada diantara 

perusahaan agresif dan konservatif. 

Dengan demikian, hubungan antara kebijakan investasi modal kerja 

agresif, moderat, dan konservatif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kemampuan memperoleh laba (profitabilitas) berbanding terbalik dengan 

likuiditas. Pada ketiga alternatif kebijakan investasi modal kerja yang ada, 

peringkat likuiditas berlawanan dengan peringkat profitabilitas. 

b. Kemampuan memperoleh laba (profitabilitas) bergerak searah dengan risiko. 

Untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi, perusahaan harus berani 

mengambil risiko yang lebih besar.  
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2.3 Kerangka Pikir     

Industri Manufaktur 

Kebijakan Investasi 
Modal Kerja 

Kebijakan Moderat 

 

Kebijakan Konservatif 

 

Likuiditas 

Kebijakan Agresif 

Profitabilitas Profitabilitas Profitabilitas Likuiditas Likuiditas 

Uji Beda  
(One-way ANOVA) 

Ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

Kesimpulan 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan serta landasan teori yang 

telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan ditinjau dari profitabilitas antara kebijakan investasi 

modal kerja agresif, moderat, dan koservatif. 

2. Terdapat perbedaan ditinjau dari likuiditas antara kebijakan investasi modal 

kerja agresif, moderat, dan koservatif.     
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