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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Beberapa   penelitian   terdahulu   yang   pernah   melakukan   penelitian   

antara  lain oleh Nugraha Syahrul (2008) Analisis Sumber dan Penggunaan 

Modal Kerja dan kas pada KPRI Rumah Sakit Umum dr.Saiful Anwar Malang 

periode 2005-2007. Dari penelitian ini terdapat beberpa kesimpulan yaitu 

Sumber Modal Kerja KPRI Rumah Sakit Umum antara lain diperoleh dari 

adanya kenaikan pada depresiasi bangunan, depresiasi inventaris, depresiasi 

kendaraan, berkurangnya bangunan, bertambuahnya simpanan pokok, 

bertambahnya simpanan wajib, bertambahnya cadangan koperasi, cadangan 

khusus, dan bertambahnya SHU tahun berjalan. Penggunaan sumber modal 

kerja pada KPRI Rumah Sakit Umum dr.Saiful Anwar Malang antara lain 

digunakan untuk penambahan bangunan, penambahan inventaris, penambahan 

peyertaan, pembayaran simpanan pokok, pembayaran cadangan khusus, dan 

pembayaran SHU yang belum dibagi. Koperasi masih kurang optimal dalam 

menggunakan modal kerja yang ada untuk memperoleh laba. 

Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurimansyah Setivia 

(2009) analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT.Unilever 

Indonesia jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Laporan ini 

bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja. Selain itu 

juga untuk mngetahui efesiesi penggunaan modal kerja pada perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui data kuantitatif dengan jenis 
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penelitian deskriptif penelitian yang diperoleh adalah modal kerja mengalami 

penurunan. Penyebab dari penurunan modal kerja ini disebabkan bahwa 

penggunaannya lebih besar daripada sumber modal kerja yang diperoleh 

perusahaan.sumber modal ini berasal dari piutang lain-lain pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa, biaya pensiun dibayar dimuka, hutang lain-

lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kewajiban imbalan 

kerja, dan saldo laba yang belum dicadangkan. Sedangkan penggunaan modal 

kerja periode ini digunakan untuk aktiva pajak tangguh bersih, aktiva tetap, 

goodwill, aktiva tidak berwujud, aktiva lain-lain, hak minioritas, dam saldo 

laba yang dicadangkan. 

Dari kedua penelitian diatas, terdapat persamaan tujuan dengan penelitian 

ini, yaitu mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Selain 

itu penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan 

analisa data berupa analisa kuantitatif, dengan cara menyusun neraca 

perbandingan tahun 2008-2012, analisa laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja tahun 2008-2012. Namun juga terdapat perbedaan antar kedua 

peneliti diatas yaitu obyek yang diteliti adalah PT. Kalbe Farma, Tbk 

(Persero) dan dengan menggunakana data skunder yang diperoleh dari pojok 

BEI periode 2008-2012. 
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2.2.  Kinerja Keuangan Perusahaan  

2.2.1.  Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan 
 

 Kinerja (performance) merupakan tingkat prestasi (karya) hasil nyata 

yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk menunjukkan hasil yang 

positif (Drucker, 1998:590).  

 Sedangkan Menurut Helfert (1997:67) menyatakan bahwa kinerja 

keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara 

terus menerus oleh manajemen perusahaan. Kinerja keuangan merupakan 

ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya 

keuangan perusahaan, dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengelolaan 

investasi perusahaan dalam segala bentuknya sebagai upaya untuk 

menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. 

2.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

  S. Munawir (2007:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan adalah : 

1. Mengetahui tingkat likuiditas  

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada 

saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya pada 

saat ditagih berarti perusahaan tersebut berada dalam keadaan likuid. 

Sebaliknya apabila perusahaan tidak dapat memnuhi kewajibannya 

saat ditagih berarti perusahaan tersebut dikatakan dalam keadaan 

illikuid. Perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan 

tepat pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar 

lebih besar daripada hutang lancarnya 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas 

Rentabilitas atau disebut dengan profitablitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan 
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kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya 

secara produktif 

4. Mengetahui tingkat stabilitas  

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 

dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 

 

     Berdasarkan tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja 

keuangan perusahaan berguna untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas 

dasar sumber daya yang dimiliki perusahaan apakah menunjukkan kenaikan, statis 

atau penurunan. Kemudian dengan informasi mengenai perubahan-perubahan 

tersebut, manajer perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 

perusahaan yang dikelolanya. Sehingga manajer segera dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan 

perusahaan yang dipimpinnya. Apabila terdapat kekurangan, maka manajer harus 

segera mengatasi dan mencari jalan keluarnya dan apabila terdapat kelebihan, 

maka manajer harus mempertahankan kelebihan tersebut atau bahkan 

meningkatkannya. 

2.3.    Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian 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 suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat 

diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, 

sedangkan analisa terhadap laporan laba ruginya akan memberikan gambaran 

tentang hasil atau berkembangnya usaha perusahaan yang bersangkutan. 
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 Dalam hal laporan keuangan sudah merupakan kewajiban perusahaan 

untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisa sehingga dapat diketahui 

kondisi dan posisi prusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan 

menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan masa 

depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun 

kekuatan yang dimiliki. 

 Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan untuk pemegang 

sahamnya terdapat beberapa macam, namun laporan tahunan (annual report) 

adalah yang paling penting. Informasi yang diberikan oleh laporan ini ada 2 

macam, yaitu, pertama bagian verbal, yang sering disajikan sebagai surat dari 

direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan tahun lalu dan 

membahas perkembangan-perkembangan baru yang akan mempengaruhi 

operasi di masa mendatang. Yang kedua, laporan tahunanmenyajikan empat 

laporan keuangan dasar yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, 

dan laporan arus kas. Semua laporan ini memberikan gambaran akuntansi atas 

operasi dan posisi keuangan perusahaan (Brigham, Housten, 2006:45). 

2.3.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Tujuan adanya analisa laporan keuangan adalah untuk memperoleh             

informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan dan 

hasil-hasil yang  telah dicapai perusahaan bersangkutan (S. Munawir, 

2007:31). Data-data   yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih 

bermakna jika disajikan  untuk dua periode atau bahkan lebih dari dua 

periode. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan diantara tahun-
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tahun sebelumnya, sehingga akan diperoleh data yang dapat mendukung 

dalam pengambilan keputusan. 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan sebagai 

berikut (Standar Akuntansi Keuangan, 2009: 3): 

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. Disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga merupakan apa yang dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:10), merumuskan beberapa 

tujuan penyusunan laporan keuanga, yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 

serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja mannajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Dari beberapa tujuan yang disebutkan diatas, maka secara umum 

tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

keuangan perusahaan secara menyeluruh, pertanggungjawaban pihak 

manajemen kepada para pemegang saham dan pihak eksternal perusahaan, 

dan sebagai dasar untk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu. 

2.3.3. Sifat Laporan Keuangan 

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan 

harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam 

hal peyusunan laporan keuangan didasarkan pada sifat laporan keuangan 

itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat (Kasmir, 

2010:12) 

1. Bersifat historis 

 Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan 

disusun dari data masalalu atau masa yang sudah lewat dan masa 

sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau 

dua atau beberapa tahun ke belakang (Tahun atau periode sebelumnya) 
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2.  Bersifat menyeluruh 

Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat 

selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya 

sebagian  (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengap 

tentang keuangan suatu perusahaan. 

2.3.4. Unsur-unsur  Laporan Keuangan 

Ada empat laporan keuangan dasar yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan kondisi keuangan dan perusahaan dalam suatu laporan 

tahunan menurut Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut 

Brigham&Housten (2006:45), yaitu : 

1. Neraca, menunjukan posisi keuangan (aktiva, hutang, dan ekuitas 

pemegang saham) suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada 

akhir triwulan atau akhrir tahun. 

2.  Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha (pendapatan, beban, laba 

atau rugi bersih dan laba atau rugi persaham) untuk periode akuntansi 

tertentu. 

3. Laporan laba ditahan, melaporkan berapa banyak laba perusahaan yag 

ditahan dalam usahanya dan tidak dibayarkan sebagai dividennya. 

4.  Laporan arus kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan 

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu 

periode tertentu. 

 

Menurut PSAK No.1 (2009:9), laporan keuangan terdiri dari : 

  1. Neraca 

Adalah laporan tetang posisi keuangan perusahaan yaitu aktiva, 

kewajiban, dan ekuitas, yang disajikan pada tanggal tertentu. 

Biasanya neraca dibuat per 31 Desember, atau setiap akhir bulan. 

Menurut PSAK, komponen neraca adalah: 
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a. Aktiva (asset) yang terdiri dari aktiva lancer, aktiva tetap, dan 

aktiva lain-lain. 

b. Kewajiban (liability), kewajiban terdiri atas kewajiban jangka 

pendek, dan jangka panjang. 

c. Ekuitas (equity) adalah hak pemilik bank dari setoran modal 

maupun laba yang belu dibagi. 

2. Laporan Laba Rugi 

Yaitu akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan 

biaya selama periode tertentu, misalnya bulanan dan tahunan. Dalam 

PSAK menyebutkan laba rugi merupakan gambaran kinerja 

operasional perusahaan yang dicatat dengan dasar akrual. Adapun 

komponen laporan laba rugi adalah: 

a.   Pendapatan atau penjualan 

b. Harga Pokok Penjualan 

c.  Biaya Penjualan 

d. Biaya administratif dan umum 

e. Pendapatan luar usaha (non operasional) 

f. Biaya luar usaha (non operasional) 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menjelaskan perubahan modal, laba ditahan (laba yang masih 

belum dibagi), agio dan disagio. Laporan ini menggambarkan saldo 

dan perubahan hak bagi pemilik yang melekat pada perusahaan. 

PSAK No.1, menyebutkan bahwa perusahaan harus menyajikan 
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laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama   keuangan yang 

menunjukan: 

a. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan 

b. Setiap pos kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK  

yang terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan 

perbaikan terdapat kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam 

PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal 

saham, agio saham dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah. 

4. Laporan Arus kas 

 Laporan ini, menggambarkan perputaran uang (kas dan setara 

kas) selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Menurut 

PSAK No.2, jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan 

keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi 

yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan 

dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk 

likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan 

keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future 

cash flow) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga 

meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai 

perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

Disamping itu, informasi arus kas juga berguna untuk 

menelitikecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah 

dibuat sebelumnya dalam menenukan hubungan antara profitabilitas 

dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. Adapun laporan 

arus kas ini terdiri dari : 

a. Arus kas dari kegiatan operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama perusahaan 

dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan ativitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indicator yang menentukan apakah operasi dari 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

dividend dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan para 

sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus 

kas historis bersama dengan informasi lain, berguna untuk 

memprediksi arus kas operasi masa depan. 
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b. Arus kas dari kegiatan investasi 

 Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investai lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari 

aktivitas investari mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan arus kas masa depan. 

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan 

 Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan. Pengungkapan yang terpisah yang timbul dari aktivitas 

pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk mempredisi klaim 

terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan keuangan 

Dalam Standar akuntansi keuangan (PSAK), catatan atas laporan 

keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laba 

rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat 

dalam catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapan: 

a.  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa 

dan transaksi penting. 

b. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta laporan 

perubahan ekuitas. 
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c.   Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diprlukan dalam rangkapenyajian secara wajar. 

2.3.5. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Meskipun demikian, laporan keuangan memiliki beberapa 

keterbatasan. Menurut S. Munawir (2007:9) beberapa keterbatasan 

tersebut antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukan nilai likuiditas atau realisasi dimana dalam interim report ini 

terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgement) yang 

telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena itu angka 

yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang 

belum tentu dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuanngan atau nilai ruiah dari berbagai waktu dan tanggal yang lalu, 

dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Sehingga dalam data beberapa tahun tanpa membuat 

penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan 

yang keliru. 
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4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai factor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan 

satuan uang.  

2.4. Modal kerja 

2.4.1. Pengertian Modal Kerja 

Konsep modal kerja (working capital) sangat diperlukan dalam 

mendefinisikan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan. Penyediaan 

modal kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan guna 

membiayai operasi sehari-hari. Adanya modal kerja yang cukup 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi sehari-hari. Adanya modal 

kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi sehari-hari. 

Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk 

beroperasi dengan seoptimal mungkin dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan yang mungkin timbul dari krisis keuangan. 

 Pengertian modal kerja menurut Bambang Riyanto (2004) dalam 

kaitannya dengan fungsi operasi perusahaan adalah: 

a. 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 didalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu 

yang pendek. Dengan demikian modal kerja dalam pengertian ini sering 

disebut modal kerja bruto (Gross Working Capital). 
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b. Konsep Kualitatif 

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja ini hanya dikaitkan 

dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang segera dibayar. 

Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto (net 

Working Capital). 

c. Kosep Fungsional 

  Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatn (income). Setiap dana yang dikerjakan atau 

digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan. 

 Pengertian modal kerja lainnya, menurut S. Munawir (2007) dapat 

dikemukakan dalam beberapa konsep berikut: 

a. Konsep Kuantitatif 

   Konsep ini  meniti beratkan pada kuantum (jumlah) yang 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai 

operasinya yang bersifat rutin atau menunjukan jumlah dana (fund) 

yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini 

menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah (Gross Working 

Capital) aktiva lancar. 

b. Konsep Kualitatif 

   Konsep ini menitiberatkan pada kualitas modal kerja, dalam 

konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar 

terhadap hutang jangka pendek (Net Working Capital), yaitu jumlah 

aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari 
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pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat besar daripada hutang 

lancarnya (hutang jangka pendek) dalam menunjukan pula margin of 

pretection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, 

serta menjamin kelangsungan operasi dimasa mendatang dan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka 

pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. 

c. Konsep Fungsional 

   Konsep ini menitik beratkan funsi dari dana yang dimiliki dalam 

rangka untuk menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok 

perusahaan. Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba periode 

ini (Current Income) ada sebagian dana yang akan digunakan untuk 

memperoleh atau menghasilkan laba dimasa yang akan datang.  

  Berdasarkan uraian definisi modal kerja diatas maka diketahui 

bahwa modal kerja menurut konsep kuantitatif hanya memperhatikan 

unsur aktiva lancar saja, tidak melihat apakah modal kerja dibiayai dari 

modal pemilik, hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek, 

sehingga dengan modal kerja yang besar belum dapat mencerminkan 

tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek karena modal kerjanya 

merupakan kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. 

Sedangkan konsep kualitatif yaitu modal kerja netto yang merupakan 

jumlah antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dalam konsep 

fungsional hanya memfokuskan pada fungsi dari dana yang digunakan 

selama periode akutansi untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek. 
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2.4.2. Jenis-jenis Modal Kerja 

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar 

dalam periode tertentu, yang bias dikenal sebagai aktivalancar. 

 Menurut Bambang Riyanto (2004:61) jenis-jenis modal kerja yang 

digolongkan oleh W.B.Taylor dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara 

terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen 

ini dapat dibedakan dalam : 

1. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

dapat menjamin kontiunitas usahanya. 

2. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 

Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

luas produksi normal. 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan. Modal kerja ini dibedakan menjadi: 

1. Modal Kerja Musiman (Season Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena perubahan musim. 

2. Modal Kerja Siklus (Cyclical Working Capital) 

 Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. 
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3. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya. 

 Oleh karena itu agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar, maka keberadaan modal kerja permanen sangat penting dan 

harus selalu ada, sedangkan untuk mengantisipasi berbagai perusahaan 

yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi aktivitas prusahaan, 

maka diperlukan keberadaan modal kerja variable. 

2.4.3. Unsur-unsur Modal Kerja 

Unsur-unsur modal kerja meliputi aktiva lancar yaitu kas, piutang dan 

persediaan. 

1. Kas  

Kas menurut Zaki Baridwan (1990) merupakan pos aktiva lancar yang 

paling likuid dan memberikan gambaran perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, atau dapat didefinisikan 

bahwa yang termasuk uang kas menurut pengertian akuntansi adalah 

alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat 

diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran ke 

bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga disimpan dalam bank 

atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. 

2. Piutang  

Piutang menurut  Yusuf (2001) merupakan klaim perusahaan terhadap 

pihak ketiga (anggota) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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“Piutang timbul apabila perusahaan menjual barang atau jasa kepada 

perusahaan lain secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih 

sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena 

adanya transaksi penjualan secara kredit.  

3. Persediaan  

Menurut Mohamad Muslich (2003) persediaan merupakanbarang-barang 

yang dimiliki perusahaan dengan maksud dengan maksud untuk dijial 

kembali atau diproses lebih lanjut menjadi produk baru yang memiliki  

nilai ekonomis lebih tinggi. Pada umumnya persediaan dibagi menjadi 3 

yaitu : persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. 

2.4.4. Pentingnya Modal Kerja 

Menurut S.Munawir (2007:116) tersedianya modal kerja disini 

juga akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 

a. Melindungi perusahaan dari 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. Memungkinkan untuk meiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumennya. 

e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. 
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f.     Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang diperlukan. 

Adapun pentingnya modal kerja menurut Bambang  Riyanto (2004) : 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk 

membelanjakan operasinya sehari-hari, misalnya untuk memberikan 

persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan 

sebagainya, dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu, diharapkan 

akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek 

melalui hasil penjalan produknya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa modal kerja mempunyai 

perencanaan yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan modal 

kerja yang cukup dapat membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari dan 

sekaligus dapat beroperasisecara ekonomis dan efisien. 

 

2.5.  Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

2.5.1.  Sumber Modal Kerja 

Sumber-sumber dana perlu dipisahkan terhadap kebutuhan modal 

kerja permanen dan kebutuhan modal kerja variabel. Kebutuhan modal 

kerja variabel dimana modal kerja tersebut hanya dibutuhkan beberapa 

saat saja (beberapa bulan saja) dan tidak dibutuhkan secara terus menerus 

(biasanya kebutuhan pada saat volume penjualan puncak), maka harus 

dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek selama atau pada saat 
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modal kerja tersebut dibutuhkan. Menurut S.Munawir (2007:120) sumber 

modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari: 

1. Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang Nampak dalam 

perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah 

ini menunjukan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. Jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan rugi 

laba perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha 

perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik 

perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek). 

Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek 

(marketable securities atau efek) adalah salah satu elemen aktiva lancar 

yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi  

perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat 

berharga menjadi uaang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

surat berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertumbuhnya modal 

kerja; sebaliknya, apabila dalam penjualan tersebut terjadi kemajuan 

maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja. Apabila efek atau 

investasi jangka pendek ini dijual dengan harga jual yang sama dengan 

perolehannya (tanpa laba maupun rugi), maka penjualan efek-efek 

tersebut tidak akan mempengaruhi besarnya modal kerja (modal kerja 
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tidak bertambah maupun berkurang). Diadakan menganalisa sumber-

sumber modal kerja maka sumber yang berasal dari keuntungan penjualan 

surat-surat berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal 

dari hasil usaha pokok penjualan. 

3. Penjualan aktiva tidak lancar.  

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan 

aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancer lainnya yang 

tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi 

kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar 

hasil penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva tetap atau 

aktiva tidak lancer lainnya ini tidak segera digunakan untuk mengganti 

aktiva yang bersangkutan akan menyebabkan keadaan aktiva lancer 

sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja yang 

dibutukan (adanya modal kerja yang berlebihan). 

4. Penjualan saham atau Obligasi 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para 

pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Disamping itu, 

perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka 

panjang lainnya guna memahami modal kerja. Penjualan obligasi ini 

mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, 

oleh karena itu dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini 

harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan (terlalu besar) disamping menimbulkan 
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beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancer 

yang besar sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. 

2.5.2. Penggunaan Modal Kerja 

Menurut S. Munawir (2007:125) penggunaan-penggunaan aktiva lancar 

yang menyebabkan turunnya modal kerja adalah : 

1. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan meliputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, suplies 

kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insindentil 

lainnya. 

3. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancer untuk tujuan 

tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pensiun obligasi, 

dana pensiun pegawai, dana ekspansi atau dana-dana lainnya. 

4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 

berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat 

berkurangnya modal kerja. 

5. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang 

hipotek, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya, 

serta penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara maupun untuk 

seterusnnya) saham perusahaan yang beredar, atau adanya penurunan 

hutang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar. 
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6. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan bagian 

keuntungan oleh pemilik saham dalam perusahaan perseorangan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam perseroan terbatas. 

Penggunaan modal kerja berarti akan mengurangi modal, berikut ada 

beberapa contoh penggunaan modal kerja, yaitu: 

1. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan baku secara tunai. Jadi 

mengeluarkan kas tetapi dipihak lain persediaan bertambah dalam 

jumlah yang sama, kedua-duanya adalah aktiva lancar. 

2. Adanya perubahan dari bentuk piutang terbentuk yang lain, dari piutang 

dagang menjadi piutang wesel dan seterusnya. Dengan demikian tetap 

merupakan satu bagian dari modal kerja. 

Disamping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan 

berkurangnya modal kerja tersebut, adapula pemakaian aktiva lancar 

yang tidak merubah jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun 

jumlah aktiva lancarnya itu sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan 

modal kerja atau aktiva lancar yang hanya menyebabkan atau 

mengakibatkan berubahnya aktiva lancar (modal kerja tidak berkurang). 

S. Munawir (2007:128) penggunaan aktiva lancar yang tidak 

mengurangi modal kerja, seperti: 

1. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai. 

2. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai. 
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3. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya 

daripiutang dagang (account receivable) menjadi piutang wesel      

(notes receivable)  

2.6. Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. 

Periode perputaran modal kerja (working capital) dimulai dari saat dimana 

kembali lagi menjadi kas 

Perputaran barang dagang adalah lebih pendek daripada barang 

yang mengalami proses prooduksi (Bambang Riyanto, 2004:62). Makin 

pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin 

tinggi tingkat perputarannya (turnover rate-nya). Berapa lama periosde 

perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. 

2.7. Kebijakan Jumlah Modal Kerja 

kebutuhan pembelanjaan perusahaan dapat dibagi dalam dua kelompok, 

yaitu: 

a. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya permanen, yaitu terdiri dari total 

aktiva tetap dan bagian dari aktiva lancer yang harus selalu 

dipertahankan dalam perusahaan. 

b. Kebutuhan-kebuthan yang sifatnya berubah-ubah atau kebutuhan modal 

yang bersifat variable, yaitu kebutuhan yang timbul karena adanya 

kenaikan atas aktiva lancar permanen dan berubah dari waktu kewaktu. 
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Dengan meningkatnya penjualan, berkembang pula aktiva prusahaan, 

walaupun aktiva itu sebagian berfluktuasi secara musiman. Utang lancar 

seperti utang dagang, pajak terutang dan upah, semuanya berkaitan dengan 

tingkat penjualan. Pertumbuhan penjualan terssebut, utang lancar “Spontan” 

akan meningkat, juga perubahan dalam utang eksternal jangka pendek 

lainnya 

2.8. Kebutuhan Modal Kerja 

Ketidak cukupan atau miss management dalam modal kerja 

merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. Sebaliknya modal 

kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana yang tidak produktif, dan 

hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya 

kesempatan atau memperoleh keuntungan telah disia-siakan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja 

oleh suatu perusahaan menurut S. Munawir (2007), yaitu: 

1. Sifat dan type dari perusahaan. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang- 

barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

4. Syarat penjualan. 

5. Tingkat perputaran persediaan.  
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Kebutuhan modal kerja menurut Bambang Riyanto (2004:17) adalah 

sebagai berikut: 

1.   Kecepatan Perputaran Operasi 

Rasio ini merupakan ukuran tentang samapai seberapa jauh aktiva 

perusahaan  telah dipergunakan didalam kegiatan perusahaan atau 

menunjukan berapa kali operating asset berputar selama periode tertentu. 

a. Cash Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam kas berputar dalam 

suatu periode tertentu. Makin tinggi turnover ini makin baik, berarti makin 

tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Namun adanya jumlah kas yang besar 

berarti telah terjadinya idle money pada perusahaan. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

                                                   Penjualan Netto 

  Cash Turnover  =         

                                     Kas Rata-rata 

b. Receivable Turnover 

Merupaan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang dalam suatu 

periode tertentu. Makin tinggi turnover menunjukan modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang rendah yang berarti adanya turnover investment 

dalam piutang. 

Rumus yang digunakan : 

 

                                                   Penjualan Kredit 

 Receivable Turnover  =         

                                    Piutang Rata-rata 
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2. Lamanya Perputaran Setiap Unsur Modal Kerja 

a. Cash 

merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan kas 

dalam satu periodenya. 

Rumus yang digunakan 

                                     360 hari 

  Cash   =         

                  Cash Turnover 

 

b. Receivable 

Receivable periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang, 

semakin besar days receivable suatu perusahaan semakin besar pula resiko 

tidak tertagihnya piutang, yang umumnya days receivable antara 1 sampai 2 

bulan. 

Rumus yang digunakan: 

                                          360 hari 

 Receivable   =         

                  Receivable Turnover 

3. Lamanya Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

Yaitu jumlah dari lamanya keseluruhan unsur-unsur modal kerja (lamanya 

perputaran kas + lamanya perputaran piutang + lamanya perputaran 

persediaan) 
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4. Kecepatan Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

Merupakan lamanya perputaran modal kerja dalam perusahaan, yang 

apabila turnover modal kerjanya renda mennjukan adanya klebihan modal 

kerja yang mungkin disebabkan rendahnya turnover inventory, piutang atau 

adanya saldo kas yang terlalu besar. Makin lamanya periode perputaran, 

maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan makin besar. 

 

Kecepatan modal kerja keseluruhan  

                     360 hari 

=                                                                        x 1 kali 

Lamanya perputaran modal kerja keseluruhan 

5. Kebutuhan Modal kerja 

Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal 

kerja dalam suatu periode tertentu yang dicantumkan dalam rupiah. Besar 

kecilnya jumlah kebutuhan modal kerja tersebut tergantung dari berbagai 

factor yang terdapat dalam suatu perusahaan.                               

 

     Penjualan Bersih 

   =                                                                          Rp.1,- 

Kecepatan perputaran modal kerja kseluruhan 

. 

2.9. Kas 

kas menurut Van Horne dan Wachowich (2005:193) merupakan 

bentuk aktiva yang paling likuid, merupakan salah satu unsur modal kerja 

yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas merupakan bentuk aktiva 

yang paling likuid yang bias dipergunakan segera untuk memenuhi 

keajiban financial peerusahaan. Karena sifatnya tersebut, kas memberi 
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keuntungan yang paling rendah. Jika perusahaan menyimpan kas di bank 

dalam bentuk rekening giro, maka presentase jasa giro yang diterima oleh 

perusahaan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan simpanan dalam 

bentuk deposito berjangka, dimana tidak dapa diuangkan setiap saat. 

Menurut Bambang Riyanto (2004:93), aliran kas dibedakan 

menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kas diperlukan 

baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupu untuk 

mengdakan investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas suatu 

perusahaan dapat bersifat terus menerus, misalkan pengeluaran kas untuk 

pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji, dan lain-lain. 

Tetapi disamping itu ada aliran kas keluar (cash outflow) yang bersifat 

tidak continue atau intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran 

bunga, deviden, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran 

hutang, pembelian kembali saham perusahaan, pembelian aktiva tetap dan 

lain-lain. 

Disamping aliran kas keluar juga terdapat aliran kas masuk (cash 

inflow). Seperti halnya pada cash outflow, dalam aliran kas juga terdapat 

aliran yang bersifat continue dan intermittent. Aliran kas masuk yang 

bersifat continue misalnya aliran kas yang berasal dari hasil penjualan 

produk tunai, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan aliran 

kas masuk yang intermittent misalnya aliran kas masuk yang berasal dari 

penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari 

bank, penjualan aktiva tetap, dan lain sebagainya. 
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Menurut Martono dan Harjinto (2005:116) mengatakan bahwa : 

“kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling 

lancer (paling likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. 

Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah pekerja, pembelian 

aktiva tetap, membayar hutang, membayar deviden dan transaksi lain yang 

diperlukan perusahaan” 

 

Perusahaan yang tidak mempunyai persediaan kas cukup akan menemui 

kesulitan di dalam menjalankan usahanya, antara lain untuk membeli bahan 

mentah, membayar upah tenaga kerja dan biaya lainnya, potongan rabat dan 

sebagainya. Perusahaan juga tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tepat waktu 

sehingga tentu saja akan merusak citra peusahaan di mata kreditur. 

2.9.1. Kebutuhan Kas 

Menurut Martono dan Harjito, 2005:117 ada tiga motif pokok yang 

mendasari perusahaan dan perorangan untuk menyimpan kas, yaitu: 

a. Motif Transaksi 

Kebutuhan kas untuk transaksi ini diperlukan dalam pelaksanaan 

operasi usaha perusahaan. Kegiatan perusahaan sehari-hari seperti 

pembayaran upah, pembelian bahan baku, biaya administrasi dan biaya 

kantor. Pembelian aktiva dan kegiatan lain merupakan kegiatan 

transaksi perusahaan yang mengeluarkan kasnya direncanakan untuk 

jangka panjang. 

b. Motif Berjaga-jaga 

Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak continue dan 

sulit diperkirakan. Pengeluaran yang tiba-tiba muncul dan harus 

dibayar perusahaan akan menyulitkan perusahaan apabila tidak 
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memiliki cadangan kas yang cukup. Pengeluaran kas ini biasanya 

tidak diperkirakan sebelumnya. Oleh karna itu, perusahaan perlu 

mengalokasikan kasnya dalam rangka untuk berjaga-jaga apabila ada 

pengeluaran yang belum diprediksikan sebelumnya. 

c. Motif Spekulasi 

Kebutuhan kas untuk berspekulasi dimaksudkan agar perusahaan 

dapat memanfatkan kesmpatan apabila ada barang yang dapat dibeli 

secara lebih murah. Perusahaan misalnya berspekulasi dalam 

pembelian bahan mentah yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Hal ini 

karena menurut prediksi perusahaan, bahan mentah tersebut harganya 

akan naik secara signifikan dimasa yang akan dating. Untuk 

mengurangi resiko kenaikan harga tersebut, maka perusahaan dapat 

membelinya saat ini, dengan sendirinya harus dipertimbangkan biaya-

biaya yang muncul akibat penyimpanan barang tersebut dan resiko 

keusakannya. 

2.9.2. Keutungan memiliki kas 

 

 Keuntungan yang diharapkan dari memiliki kas yang cukup adalah 

sebagai berikut: 

a. Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga, oleh karena itu 

manajemen surat berharga yang baik akan memberikan kontribusi 

terhadap profitabilitas. 

b. Perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan 

oleh supplier. 
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c. Perusahaan akan memperoleh kesempatan melakukan pembelian yang 

lebih baik dengan memiliki kas yang cukup. 

d. Perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan 

mempertahankan aktiva lancer yang cukup 

5.6. Efisiensi Modal  Kerja 

Pengertian efisiensi menurut Johny Setyawan (2004) yaitu: 

“Efisiensi adalah merupakan rasio dari output/input dan memperhatikan 

segi output maupun input. Suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien 

jika pelaksanaan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran dengan 

pengorbanan biaya yang minimal diperoleh hasil yang diinginkan”  

Analisi rasio yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan modal kerja secara efisien dalam 

mencapai keutungan, yaitu Rasio analisis Operating Profit Margin dan 

Net Profit Margin. 

Rasio ini kemudian dapat dibandingkan dengan rasio yang sama 

perusahaan pada tahun lalu atau Time Series. 

. 1.  Margin Laba operasi (Operating Profit Margin) 

Rasio ini menggambarkan apa yang diterima atas setiap rupiah dari 

penjualan yang dilakukan. 

                                       Laba Operasi 

Operating Profit Margin   =                             x 100% 

                    Penjualan  

(Lukman Syamsuddin, 2004:61) 
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2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin.) 

Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan 

 

                                      Laba bersih setelah pajak 

Net Profit Margin  =                                               x 100% 

                    Penjualan  

(Lukman Syamsuddin, 2004:61) 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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