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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Modal Kerja 

Modal kerja mempunyai banyak pengertian dalam bahasa asing, 

modal kerja dikenal dengan istilah working capital atau istilah lainnya adalah 

liquid capital atau current capital. Modal kerja merupakan salah satu bagian 

dari assets yang ada dalam perusahaan. Modal kerja menurut Riyanto 

(2001:57) adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan sehari-hari. 

Pengertian modal kerja menurut (Jumingan, 2006:66) ada dua, yakni 

sebagai berikut : 

1. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka 

pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (net working capital). 

2. Modal kerja adalah jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan 

modal bruto (gross working capital). 

Menurut Ambarwati (2010:111) beberapa terminology modal kerja 

yang sering digunakan dalam pembahasan modal kerja. Diantaranya 

adalah :  

1. Modal kerja kotor adalah suatu aktiva lancar yang harus ada di dalam 

perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.  

2. Modal kerja bersih, adalah jumlah dari aktiva lancar dikurangi 

kewajiban lancar.  
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3. Modal kerja operasi bersih, adalah jumlah dari aktiva lancar dikurangi 

kewajiban lancar tanpa dikenakan beban bunga di dalamnya.  

Menurut Riyanto (2001:57) ada tiga konsep pengertian modal kerja, 

yaitu: 

1. Kuantitatif, adalah suatu dana yang ditanamkan oleh setiap manajer 

perusahaan yang di masukkan dalam unsur unsur aktiva lancar yang 

digunakan sekali dan akan diharapkan kembali dalam bentuk semula 

dalam waktu yang singkat. 

2.  Kualitatif, adalah kelebihan aktiva lancar dari hutang lancarnya. 

Modal kerja ini merupakan jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan yang bersifat rutin tanpa mengganggu 

tingkat likuiditasnya.  

3. Fungsional, adalah fungsi suatu dana yang dapat menghasilkan suatu 

pendapatan bagi perusahaan pada saat periode tersebut dan periode 

periode berikutnya. 

B. Jenis – Jenis Modal Kerja 

Mengenai pengertian modal kerja ini dapat dikemukaan adanya 

beberapa konsep (Riyanto, 2011:57-58) yaitu : 

1. Konsep kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam 

unsur-unsur aktiva lancar di mana aktiva ini merupakan aktiva yang 

sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva di mana yang 
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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 sebagai modal kerja bruto (gross working capital). 

2. Konsep kualitatif 

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan 

dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep 

kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya 

jumlah hutanglancar atau hutang yang harus segera dibayar. Dengan 

demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilakukan, dimana 

bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai 

operasinya perusahaan karena untuk menjaga likuiditasnya. Oleh 

karena itu modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva 

lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. Modal kerja dalam 

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

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan 

dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam suatu periode 
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accounting tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan 

pendapatan bagi periode tersebut (current income) dan ada sebagian 

dana lain yang juga digunakan selama periode tersebut tetapi tidak 

seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. Sebagian 

dari dana itu dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan untuk 

periode-periode berikutnya (future income). 

Berikut macam-macam modal kerja dalam perusahaan menurut 

(Riyanto, 2011:61) yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

 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 itu dapat dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja primer (Primary Working Capital) 

 Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada 

perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. 

b. Modal kerja normal (Normal Working Capital) 

 Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) 

 Yaitu modal kerja yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan  

keadaan, dan Modal kerja ini dibedakan antara : 
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a. Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital). 

     Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah  disebabkan 

karena fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis (Cyclical Working Capital). 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan 

karena fluktuasi konjungtor. 

c. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital). 

Modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya 

keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. (misalnya 

ada pemogokan buruh, banjir, perubahan ekonomi yang 

mendadak). 

C. Pentingnya Modal Kerja  

Dalam sebuah perusahaan harus tersedia modal kerja yang cukup 

jumlahnya, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi 

perusahaan sehari-hari. Dengan adanya modal kerja yang cukup akan 

menguntungkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau 

efisien. Kemudian perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan, serta 

mampu memberikan keuntungan-keuntungan lain, antaralain: 

a) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena 

turunnya nilai dari aktiva lancar. 

b) Memungkinkan untuk dapat membayar kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 
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c) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar 

dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi 

bahaya-bahaya atau mungkin kesulitan uang yang akan terjadi. 

d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani para konsumennya. 

e) Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit 

yang menguntungkan kepada para langganannya. 

f) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 

lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang 

atau pun jasa yang dibutuhkan. 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Jumlah Modal Kerja 

Besar kecilnya jumlah modal kerja selalu berbeda dari waktu ke 

waktu. Menurut Riyanto (2001 : 64), besar kecilnya kebutuhan modal kerja 

tergantung kepada dua faktor yaitu : 

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan 

2. Pengeluaran kas rata – rata setiap harinya  

Periode perputaran yang tetap dengan makin besarnya jumlah 

pengeluaran kas setiap harinya mengakibatkan jumlah kebutuhan 

modal kerja menjadi semakin besar pula. Jumlah pengeluaran 

setiap harinya yang tetap, dengan makin lamanya periode 

perputarannya mengakibatkan jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan semakin besar. Periode perputaran atau periode 
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terikatnya modal kerja adalah keseluruhan jumlah dari periode – 

periode aktivitas perusahaan yang meliputi jangka waktu.  

Menurut Jumingan (2008:69) faktor faktor yang mempengaruhi jumlah 

modal kerja adalah : 

1. Jenis perusahaan. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

berbeda beda sesuai dengan berapa banyak kebutuhan yang di 

inginkan oleh perusahaan.  

2. Waktu yang di perlukan untuk memproduksi atau mendapatkan 

barang ataupun jasa. Waktu yang digunakan memproduksi dari 

membeli bahan baku, mengolah bahan baku sampai barang siap 

untuk di jual. 

3. Syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian yang 

menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang 

harus ditananamkan dalam persediaan, sebaliknya bila 

pembayaran harus dilakukan segera setelah barang diterima maka 

kebutuhan uang kas untuk membelanjai volume perdagangan 

menjadi lebih besar.  

4. Tingkat perputaran persediaan Untuk mencapai tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi, maka perusahaan harus bisa 

merencanakan dan melakukan pengawasan secara teratur. 

Semakin tinggi perputaran persediaan maka akan mengurangi 

risiko. 
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E. Sumber Modal Kerja 

Pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok ( 

Munawir, 2010:119-123) yaitu : 

1. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah 

minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan 

dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. 

2. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung 

pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas 

yang biasa. Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan 

dapat berasal dari :  

a. Hasil operasi perusahaan 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi 

jangka pendek). 

c. Penjualan aktiva tidak lancar. 

d. Penjualan saham atau obligasi. 

Menurut (Riyanto, 2011:345-347) dalam buku dasar –dasar 

pembelanjaan perusahaan, bahwa “Maksud utama dari analisis sumber-

sumber dan penggunaan dana adalah untuk mengetahui bagaimana dana 

digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan” 

F. Penggunaan Modal Kerja 

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk 

maupun penurunan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, namun tidak 

selalu penggunaan aktiva lancar diikuti dengan perubahan dan penurunan 
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jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Penggunaan modal kerja yang 

mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar menurut (Jumingan, 2006:74-75) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang 

jangka pendek (termasuk utang deviden). 

2. Adanya pemakaian prive yang berasal dari keuntungan (pada 

perusahaan perseorangan dan persekutuan). 

3. Kerugian usaha atau kerugian insidentil yang memerlukan 

pengeluaran kas. 

4. Pembentukan dana untuk tujuan tertentu seperti dana pensiun 

pegawai, pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo, 

penempatan kembali aktiva tidak lancar. 

5. Pembelian tambahan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

investasi jangka panjang. 

6. Pembayaran utang jangka panjang dan pembeliankembali saham 

perusahaan. 

Munawir (2010:125-128) dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 

pada dasarnya modal kerja suatu perusahaan digunakan untuk : 

1) Pembayaran biaya-biaya atau ongkos operasi perusahaan 

Pembayaran biaya operasi ini akan mengakibatkan terjadinya 

penjualanatau penghasilan perusahaan yang bersangkutan. 

Penggunaan aktiva lancar untuk pembayaran biaya operasi ini 

baru merupakan penggunaan modalkerja kalau jumlah biaya suatu 
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periode lebih besar dari pada jumlah penghasilannya (timbul 

kerugian).Pembayaran biaya-biaya atau ongkos operasi 

perusahaan meliputi pembayaran upah, gaji, pembelian bahan 

atau barang dagangan, supplies kantor dan pembayaran biaya-

biaya lainnya. 

2) Kerugian-kerugian yang diderita perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang 

insidentil lainnya. Penggunaan modal kerja karena kerugian yang 

diluar usaha pokok perusahaan harus dilaporkan tersendiri dalam 

laporan perubahan modal kerja, hal ini dimaksudkan agar laporan 

itu lebih informatif bagi para pembacanya. Adapun kerugian baik 

yang rutin maupun yang insidentil akhirnya akan mengakibatkan 

berkurangnya modal perusahaan. 

3) Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk 

tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya Dana 

Pelunasan Obligasi, Dana Pensiun Pegawai, Dana Expansi 

maupun dana-dana lainnya. Adanya pembentukan dana ini berarti 

adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva 

tetap. 

4) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 

berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang-hutang yang 

berakibat berkurangnya modal kerja. 
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5) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang 

hipotik, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang 

lainnya, serta penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara 

maupun untuk seterusnya) saham perusahaan yang beredar, atau 

adanya penurunan hutang jangka panjang diimbangi 

berkurangnya aktiva lancar. 

6) Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan 

untuk kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan 

bagian keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan 

dan persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam 

perseroan terbatas. Dengan kata lain adanya penurunan sektor 

modal yang diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar atau 

bertambahnya hutang lancar dalam jumlah yang sama. Disamping 

penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya 

modal kerja tersebut, ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak 

berubah jumlahnya, baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah 

aktiva lancarnya itu sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan 

modal kerja yang hanya menyebabkan atau mengakibatkan 

berubahnya bentuk aktiva lancar (modal kerja tidak berkurang), 

misalnya: 

a. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai. 

b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara 

tunai. 
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c. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, 

misalnya dari piutang dagang (account receivable) menjadi 

piutang wesel (notes receivable). 

G. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Riyanto (2008:345) analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah 

alat analisis untuk mengetahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana 

itu digunakan, Sedangkan Kasmir (2010:248) menyatakan bahwa analisis 

sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan 

dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan 

modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja perusahaan memperoleh dana 

guna membiayai kegiatannya.  

Kemudian, dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas 

apa saja.  Sudarsono dan Edilius (2010:193) menyatakan “Tujuan analisis 

sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk mengetahui bagaimana dana 

dipergunakan dan bagaimana memenuhi kebutuhan dana tersebut”. 

Sedangkan Munawir (1992:113) analisis sumber dan penggunaan dana 

merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi financial manager 

ataupun para calon kreditur atau bagi bank dalam menilai permintaan kredit 

yang diajukan kepadanya. “Dengan analisis sumber dan penggunaan dana akan 

dapat  diketahui   bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana 

yang dimilikinya.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja merupakan suatu alat analisis keuangan yang sangat 
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penting bagi manajer dan kreditur untuk mengetahui bagaimana dana diperoleh 

dan digunakan untuk aktivitas apa saja. 

1. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Laporan tentang perubahan modal kerja akan memberikan 

gambaran tentang bagaimana  manajemen mengelola perputaran 

atau sirkulasi modalnya. Laporan perubahan modal kerja 

merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu 

perusahaan dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-

sebab perubahan-perubahan posisi keuangan tersebut. Laporan ini 

akan sangat berguna bagi management untuk mengadakan 

pengawasan terhadap modal kerja dan agar sumber-sumber modal 

kerja dapat digunakan secara efektif di masa mendatang, hasil 

analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dari suatu 

perusahaan dalam suatu periode akan dapat digunakan sebagai 

dasar pengelolaan atau perencanaan modal kerja di masa yang 

akan datang. (Munawir, 1992:128) Penyajian laporan tentang 

perubahan modal kerja memerlukan adanya analisa tentang 

kenaikan atau penurunan dalam pos-pos tercantum dalam neraca 

yang diperbandingkan antara dua saat tertentu  (comparative 

balance sheet), hal ini menunjukan perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam pos-pos elemen modal kerja (Munawir, 1992:129). 

Dari pembahasan-pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan atau hutang lancar 
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berubah, sedang untuk mengetahui sebab perubahan tersebut (sumber atau 

penggunaannya) dapat diketahui dengan menganalisa perubahan yang 

terjadi dalam sektor non current (aktiva tetap, hutang jangka panjang dan 

modal). Oleh karena itu laporan perubahan modal kerja harus menunjukan 

kedua hal tesebut dan dapat disajikan dalam dua bagian, yaitu: 

a. Bagian pertama menunjukan perubahan yang terjadi untuk setiap 

jenis atau elemen modal kerja (perubahan masing-masing pos 

aktiva lancar dan hutang lancar) dan perubahan modal kerja 

secara total. Bagian ini menggambarkan  kenaikan atau 

penurunan setiap elemen aktiva lancar, hutang lancar serta 

perubahan total modal kerja dalam suatu periode tertentu. 

b. Bagian kedua menunjukan sumber dan penggunaan modal kerja. 

Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu darimana 

modal kerja diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja 

tersebut. Untuk dapat menganalisa atau menentukan besarnya 

perubahan kerja baik secara total atau masing-masing pos unsur 

modal kerja, serta untuk mengetahui sumber-sumber dan 

penggunaan modal kerja selama periode yang bersangkutan, maka 

diperlukan data tentang neraca yang diperbandingkan antara dua 

saat tertentu. Tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal 

kerja adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan 

modal kerja selama periode bersangkutan. Informasi tentang 

sumber dan penggunaan modal kerja ini sangat penting tidak 
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hanya bagi manajemen perusahaan (sebagai dasar perencanaan 

sumber dan penggunaan modal kerja periode-periode berikutnya), 

tetapi juga sangat berguna bagi para bankers atau kreditor jangka 

pendek lainnya. Karena dengan mengetahui sumber dan 

penggunaan modal kerja perusahaan yang bersangkutan akan 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian kebijaksanaan 

management dalam mengelola modal kerjanya dan dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh bankers 

atau kreditor tersebut (Munawir, 1992:132). 

Prastowo dan Rifka (2002:116) dalam Budiarti,  menyatakan 

laporan sumber dan penggunaan modal kerja dibagi dalam empat(4) 

bagian, yaitu: 

1. Format laporan  

Laporan perubahan posisi keuangan yang berbasis modal kerja 

memberikan ringkasan mengenai aktivitas investasi dan 

perkembangan perusahaan. Secara khusus, laporan ini 

menggambarkan bagaimana modal kerja diberikan oleh aktivitas 

pembelanjaan perusahaan dan berapa banyak modal kerja 

digunakan untuk aktivitas investasi. Selisih antara jumlah modal 

kerja yang diberikan oleh aktivitas pembelanjaan dan jumlah 

modal kerja yang digunakan ditunjukan sebagai penurunan atau 

kenaikan modal kerja selama periode tertentu. 



 

16 
 

2. Sumber informasi yang digunakan dibagi menjadi dua (2) bagian, 

yaitu: 

a. Sumber informasi utama yang terdiri atas laporan rugi atau 

laba, laporan perubahan laba ditahan dan neraca komparatif. 

b. Sumber informasi pendukung diperoleh dengan cara 

mengadakan analisis terhadap perubahan rekening-rekening 

aktiva tidak lancar. Dari analisis tersebut akan diperoleh 

informasi mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. 

3. Langkah-langkah penyusunan laporan  

a. Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu 

b. Menganalisis perubahan saldo rekening-rekening tidak 

lancar, untuk menentukan sumber-sumber penggunaan modal 

kerja. Langkah ini dilakukan dengan metode langsung, keras 

kerja baik 3 maupun 5 kolom dan rekening (T account). 

c. Menyusun laporan posisi keuangan basis modal kerja 

4. Kegunaan laporan  

a. Melaporkan aktivitas investasi dan pembelanjaan penting 

perusahaan yang menyebabkan perubahan modal kerja selama 

periode tertentu. 

b. Menjadi suplemen laporan laba atau rugi, perubahan laba 

ditahan dan neraca dengan menjelaskan alasan-alasan 

terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu. 
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c. Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan, 

baik yang berasal dari operasi maupun non operasi 

d. Menyajikan penggunaan-penggunaan modal kerja utama 

perusahaan. 

e. Menjadi dasar bagi proses perencanaan. 

H. Penentuan Besarnya Modal Kerja 

Sundjaja dan Barlian  (2003:189) Besarnya modal kerja yang 

dibutuhkan suatu perusahaan tergantung pada beberapa hal, yaitu: 

a. Besar kecilnya skala usaha perusahaan 

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan besar berbeda dengan 

perusahaan kecil. Pada 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 para langganan dapat 

mempengaruhi unsur-unsur modal kerja lainnya seperti kas dan 

persediaan. 

b. Aktivitas perusahaan 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai 

persediaan barang dagang sedangkan perusahaan yang menjual 

persediaannya secara tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini 

mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu 

perusahaan. 
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c. Volume penjualan 

Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang 

mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila pejualan meningkat 

maka kebutuhan modal kerjapun akan meningkat demikian pula 

sebaliknya. 

d. Perkembangan teknologi 

Kemajuan teknologi khususnya yang berhubungan dengan proses 

produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. 

e. 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 resiko kehilangan pelanggan tidak terjadi 

karena perusahaan mempunyai persediaan barang yang cukup. 

Riyanto (2008:64) besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama 

tergantung kepada dua faktor, yaitu periode perputaran atau periode 

terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Dengan 

jumlah pengeluaran setiap harinya yang tetap, tetapi dengan makin lamanya 

periode perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 

makin besar. 
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I.  Penelitian Terdahulu 

1. Magdalena Naung (2016), melakukan penelitian dengan judul “ Analisis 

Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja guna Meningkatkan Likuiditas 

Koperasi Serba Usaha Talenta Kupang”. Hasil penelitian menunjukan 

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun  2013 Koperasi Serba Usaha 

Talenta mengalami kekurangan modal kerja sebesar Rp 1.416.087.891. 

Adanya kekurangan tersebut disebabkan karena adanya penggunaan 

modal kerja yang kurang tepat yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 

2013 Koperasi Serba Usaha Talenta melakukan pembelian aset tetap 

dengan dana yang berasal dari modal sendiri.  Sedangkan tahun 2013 

sampai dengan tahun 2014 Koperasi Serba Usaha Talenta memiliki 

peningkatan modal kerja sebesar Rp277.418.825. Adanya peningkatan 

modal kerja tersebut karena pengelolaan sumber dan penggunaan modal 

kerja yang tepat, dimana sumber modal kerja berasal dari aset lain 

sebesar Rp 49.240.943, hutang jangka panjang sebesar Rp 2.775.583.139, 

simpanan pokok sebesar Rp 539.578.018, simpanan wajib sebesar Rp 

55.883.570 dan modal penyertaan sebesar Rp 215.049.998 dan 

penggunaan modal kerjanya hanya untuk menambah aset tetap sebesar 

Rp3.260.978.778, penambahan dana cadangan sebesar Rp95.535.486 dan 

penambahan SHU sebesar Rp1.402.581. 

2. Elis Herewati (2007), melakukan penelitian dengan judul“ Analisis 

Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Untuk Menjaga Kontinuitas 

Operasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pada PT. Anta 
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Express Tour & Travel Service Tbk”. Hasil penelitian menunjukan 

Modal kerja bersih (Net Working Capital)pada PT Anta Express Tour & 

Trave Service Tbk dari tahun 2004-2008 terus mengalami peningkatan 

Analisis rasio likuiditas pada PT Anta Express Tour &Travel Service 

Tbk rata-rata selama tahun 2004-2008 dinyatakan likuid dengan current 

ratio, rata-rata current ratio sebesar 139%. Analisis dengan cash ratio PT. 

Anta Express Tour & Travel Service Tbk dinyatakan kurang likuid, rata- 

rata cash ratio tahun 2004 sampai tahun 2008 sebesar 79%. 

3. Galuh Putri Arumdati (2006), melakukan penelitian dengan judul “ 

Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja dan Tingkat 

Likuiditas Perusahaan (Studi Perbandingan pada perusahaan rokok yang 

Go Public di Bursa Efek Jakarta)”. Hasil penelitian menunjukan 

pengelolaan modal kerja perusahaan rokok yang Go public berbeda 

walaupun bergerak dibidang yang sama , industri. Hal ini disebabkan 

karena masing-masing perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. 

J. Kerangka Berpikir 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel Kupang adalah 

sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan perjalanan dan penjualan produk wisata, dalam 

pemesanan tiket pesawat baik dalam negeri dan luar negeri. 

Tujuan didirikannya PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel 

adalah dapat menjadi sebuah perusahaan yang mampu menjadi perantara 
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penjualan tiket pesawat sehingga mampu menyediakan rencana perjalanan 

bagi masyarakat. 

Modal kerja dalam sebuah perusahaan terutama dalam agen 

perjalanan merupakan suatu yang sangat penting. Apabila PT.Sinar Karya 

Timor Mandiri tidak dapat mempertahankan modal kerja, maka kemungkinan 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri tidak mampu menyediakan jasa yang cukup 

untuk masyarakat dalam hal yang ingin memesan tiket. Oleh karena itu, 

dalam mencapai setiap tujuan PT. Sinar Karya Timor Mandiri manajemen 

harus lebih memperhatikan sumber dan penggunaan modal dalam perusahaan, 

agar dalam setiap penggunaan modal sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penggunaan modal 

tersebut. 
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Dengan demikian maka penulis mengemukakan kerangka berpikir 

tersebut sebagai berikut : 

 Gambar 2.1  

Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Sumber : ( Riyanto,2001:346-348) 

 

 

PENJUALAN TIKET PESAWAT 

SUMBER DAN PENGGUNAAN 

 MODAL KERJA 

Sumber Modal Kerja : 

 Berkurangnya aktiva lancar 
selain kas 

 Berkurangnya aktiva tetap 

 Bertambahnya jenis utang 

 Bertambahnya modal 

Penggunaan Modal Kerja : 

 Bertambahnya aktiva tetap 

selain kas 

 Berkurangnya utang 

 Berkurangnya modal 

 Pembayaran cash deviden 

PT. SINAR KARYA TIMOR MANDIRI 

TOUR AND TRAVEL KUPANG 

Seimbang atau tidak seimbang sumber modal 

kerja dan penggunaan modal kerja 


