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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan dunia usaha 

menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk menghadapi 

permasalahan tersebut, berbagai cara telah dilakukan oleh masing-masing 

perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia maupun 

keuangan. Keberhasilan suatu usaha tidak hanya didukung oleh teknik berproduksi, 

sistem pemasaran yang baik dan sumber daya manusia yang terampil, tetapi juga 

diperlukan faktor penunjang lain yaitu upaya perusahaan dalam mengatur keuangan 

serta memanfaatkannya secara efisien. 

 Pengelolaan manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek penting bagi 

keseluruhan keuangan perusahaan. Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap 

keputusan investasi pada aktiva lancar dan hutang lancar terutama mengenai 

bagaimana menggunakan dan komposisi keduanya akan mempengaruhi resiko. 

Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Ada dua pengertian modal kerja, yang pertama gross working capital 

adalah keseluruhan aktiva lancar, sementara pengertian net working capital adalah 

kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Manajemen modal kerja yang efektif 

menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka 

panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan 

dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang 

cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan 

akan menghadapi masalah likuiditas. Investasi modal kerja merupakan proses terus-

menerus selama perusahaan beroperasi, yang dipengaruhi oleh tingkat investasi 
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aktiva lancar perusahaan, proporsi hutang jangka pendek yang digunakan, dan tingkat 

investasi pada setiap jenis aktiva lancar. 

 Pada dasarnya modal kerja berbeda dengan aktiva tetap, hanya pada waktu 

yang diperlukan untuk memperbaharui aktiva tersebut atau dengan kata lain, aktiva 

tetap akan memerlukan lebih dari satu periode atau satu tahun. Sedangkan investasi 

modal kerja biasanya akan berputar kurang dari satu periode normal operasi 

perusahaan. Siklus operasi perusahaan terdiri atas tiga kegiatan pokok yaitu : 

pengadaan bahan, proses produksi dan distribusi (penjualan). Aliran kas dalam 

kegiatan ini sering tidak sinkron, sering kali pengeluaran kas dilakukan jauh-jauh 

sebelum penerimaan kas, disamping itu juga penjualan dan biaya yang harus 

dikeluarkan sering tidak pasti. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan untuk 

menjaga modal kerja yang cukup. 

 Semakin lama periode antara saat pengeluaran kas sampai penerimaan 

kembali, maka kebutuhan modal kerja akan semakin besar. Periode itu bisa terjadi 

pembayaran dimuka bahan baku, setelah itu dilakukan proses produksi,disimpan 

sebelum dijual, kemudian dijual secara kredit dan penerimaan kas kembali. Apabila 

rangkaian tersebut semakin panjang, maka kebutuhan modal kerja menjadi semakin 

besar. Dengan demikian, besar kecilnya modal kerja merupakan fungsi dari berbagai 

faktor seperti : jenis produk yang dibuat, jangka waktu siklus operasi, tingkat 

penjualan dimana semakin tinggi tingkat penjualan maka kebutuhan investasi pada 

persediaan juga akan semakin besar, kebijakan persediaan, kebijakan kredit, dan 

seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. 

 Dari segi kecepatan untuk memperoleh kebutuhan modal kerja, hutang jangka 

pendek relatif lebih mudah dan cepat diperoleh daripada hutang jangka panjang. Hal 

ini disebabkan karena kreditur enggan untuk memberikan pinjaman jangka panjang 

sebelum melakukan evaluasi keuangan secara cermat. Selain itu hutang jangka 

pendek relatif lebih fleksibel dibandingkan hutang jangka panjang. Dalam kondisi 

normal, bunga hutang jangka pendek akan lebih rendah daripada bunga hutang jangka 

panjang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat resiko yang dihadapi oleh 
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kreditur. Dengan demikian cukup wajar jika kreditur menghendaki tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko yang mereka hadapi. 

Tetapi, penggunaan hutang jangka pendek yang tidak hati-hati akan memberatkan 

perusahaan karena besar kemungkinan pada saat hutang tersebut jatuh tempo, 

perusahaan tersebut tidak mampu membayar kembali. Dengan demikian, untuk 

hutang jangka pendek dalam jumlah besar akan memperburuk tingkat likuiditas 

perusahaan. 

 Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi. Aktiva lancar, terutama kas, 

investasi jangka pendek, piutang dagang, dan persediaan mempengaruhi tingkat 

likuiditas perusahaan. Dengan semakin meningkatnya likuiditas perusahaan, maka 

kepercayaan pihak luar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya, tidak akan berkurang, sehingga kontinuitas perusahaan masih tetap 

terjamin. Dan apabila hal-hal tersebut diatas sudah dapat diatasi, maka tujuan jangka 

pendek bisa tercapai dan tujuan jangka panjang akan tercapai pula. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh analisis manajemen modal kerja dalam kaitannya dengan 

likuiditas suatu perusahaan dengan judul : 

”Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Tingkat Li kuiditas Perusahaan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis 

mengidentifikasikan  permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil analisis manajemen modal kerja pada PT. INTI (Persero). 

2. Apakah manajemen modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat likuiditas perusahaan. 

3. Berapa besar pengaruh manajemen modal kerja terhadap tingkat likuiditas 

perusahaan. 
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1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengadakan studi perbandingan 

antara teori dengan kenyataan sebenarnya mengenai modal kerja dan pengaruhnya 

terhadap likuiditas perusahaan, kemudian juga dijadikan sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sidang dalam menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil analisis manajemen modal kerja pada PT. INTI 

(Persero). 

2. Untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap likuiditas perusahaan. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh manajemen modal kerja terhadap 

tingkat likuiditas perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, antara lain : 

1.   Penulis 

 Penelitian ini, penulis akan mengetahui masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

serta penulis mencoba untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan 

pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah. 

 2.     Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pimpinan perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang serta 

dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengembangkan perusahaan.  

3.  Pihak lain  

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi untuk 

kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, 

melengkapi, ataupun menyempurnakan. 
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1.5 Rerangka Pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diawal, maka sasaran yang ingin 

dicapai adalah sejauh mana manajemen modal kerja dapat mempengaruhi likuiditas 

perusahaan. 

 Menurut Munawir (2004:116), mengemukakan bahwa : 

 “Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam 

operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki 

seperti kas, effek, piutang dan persediaan”. 

  

Manajemen modal kerja sangat erat kaitannya dengan analisa kas, persediaan, 

dan piutang sebagai indikator dalam aktiva lancar dan juga pentingnya analisa hutang 

lancar untuk mengetahui jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang 

berarti manajemen modal kerja berkaitan langsung dengan permasalahan baik 

tidaknya posisi keuangan perusahaan yang menentukan likuiditas perusahaan. 

Likuiditas perusahaan dalam hal ini net working capital (kelebihan aktiva 

lancar diatas hutang lancar) memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi 

likuiditas perusahaan. Hal ini yang dijelaskan oleh Lukman Syamsuddin (2007:202) 

adalah : 

“Penjualan net working capital (dan rasio-rasio likuiditas lain) untuk 
mengukur tingkat likuiditas perusahaan “digarisbawahi” oleh adanya 
suatu keyakinan bahwa semakin besar kelebihan (margin) aktiva lancar 
diatas hutang lancar, maka akan semakin besar pula kemampuan 
perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban pada saat 
jatuh tempo.”  
 

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, maka terlebih dahulu harus dianalisa 

mengenai manajemen modal kerja dan likuiditas. Dalam menganalisa manajemen 

modal kerja berarti membahas mengenai manajemen kas, piutang dan persediaan 

yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam modal kerja yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai likuiditas perusahaan. 
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Menurut Bambang Riyanto (2001:25), mengenai likuiditas menyatakan 

bahwa: 

”Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan 
suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban finansialnya yang 
akan segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat 
likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu 
merupakan ’kekuatan membayar” (zahlungskraft) dari perusahaan yang 
bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai ”kekuatan 
membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya 
yang harus segera dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut 
belum tentu mempunyai ”kemampuan membayar” (zahlungstahigkeit)”. 

  

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan ”likuid” artinya perusahaan 

tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada 

hutang lancar. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran pada 

saat ditagih atau kewajibannya pada saat jatuh tempo, berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan ”illikuid”. 

 Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan 

berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam kenyataannya, 

keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung 

pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya tepat 

pada waktunya. 

 Dalam keadaan yang normal dan dimana penjualan pada umumnya dilakukan 

dengan kredit. Piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada 

inventory, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. 

Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, 

pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik 

kredit yang dijalankan oleh perusahaan. 

 Persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 

perusahaan. Ditinjau dari segi neraca, persediaan adalah barang-barang atau bahan-
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bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca atau barang-barang yang akan segera 

dijual, digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan. 

 Selain pembahasan mengenai analisa modal kerja, khususnya dalam hal ini 

adalah net working capital, maka juga harus dibahas mengenai hutang lancar. Pada 

dasarnya, kebutuhan modal kerja dipenuhi dengan sumber dana yang waktu 

terikatnya paling tidak sama dengan kebutuhannya. Sumber dana yang jatuh 

temponya lebih singkat dari umur aktiva yang dibelanjai, akan menimbulkan 

kesulitan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menganalisa harta lancar 

dan hutang lancar tersebut, maka akan diketahui bagaimana modal kerja berpengaruh 

terhadap likuiditas perusahaan. 

Adapun bagan kerangka pemikiran dari uraian di atas adalah sebagai berikut : 

 

 Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indah Seftarina mahasiswa 

Universitas Padjajaran pada tahun 2004 mengenai pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap tingkat likuiditas perusahaan pada PT. INTI Bandung. Indikator manajemen 

modal kerja adalah net working capital tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. 

sedangkan indikator likuiditas adalah dengan menggunakan current ratio tahun 1997 

sampai dengan tahun 2001. Penelitian tersebut menghasilkan koefisiensi korelasi 

sebesar 0,78. Berdasarkan standar tingkat korelasi, kriteria koefisien korelasi tersebut 

termasuk dalam tingkat korelasi dengan hubungan korelasi kuat. Dan persamaan 

regresi yang diperoleh adalah Y = -447,49 + 2,17X yang berarti setiap kenaikan 

modal kerja sebesar 1, maka akan meningkatkan likuiditas sebesar 2,17 dan 

MODAL KERJA 
( Variabel X ) 

LIKUIDITAS  
( Variabel Y ) 
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menunjukkan adanya hubungan yang searah antara modal kerja dengan tingkat 

likuiditas perusahaan. Selain itu diketahui bahwa t hitung > t tabel atau 3,449 > 3,182, 

maka Ho ditolak. Berarti menajemen modal kerja berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas perusahaan dengan tingkat kesalahan 5%  Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator likuiditas dengan 

menggunakan current ratio saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

penulis indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan current ratio, 

quick ratio, cash ratio, dan working capital to total assets ratio.  

2 Tahun penelitian sebelumnya adalah dari tahun 1997 sampai tahun 2001, 

sedangkan penelitian ini akan dilakukan dari tahun 2002 sampai tahun 2006. 

3 Penelitian sebelumnya dilakukan pada saat negara Indonesia sedang terjadi 

krisis moneter sehingga mempengaruhi kondisi laporan keuangan perusahaan 

yang menyebabkan perusahaan berada dalam posisi kurang likuid. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada saat kondisi negara relatif lebih baik. 

 

 Berdasarkan rerangka pemikiran yang telah diuraikan  di atas, maka penulis 

dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis  bahwa: 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen modal kerja terhadap 

likuiditas perusahaan”.  

 

1.6  Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang melihat dan mengambarkan 

lingkungan atau keadaan nyata yang tampak dalam perusahaan dengan cara 

mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas atas objek yang diteliti, agar dapat diambil suatu kesimpulan maupun 

dijadikan saran pada masa mendatang. 
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 Sumber data untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan data 

kuantitatif, yaitu data berupa laporan keuangan perusahaan periode 2001 – 2006. 

 Teknik untuk pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara : 

1 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan langsung terhadap 

masalah yang akan dibahas dan juga merupakan objek penelitian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

 

2 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

  Dalam menentukan variabel-variabel operasional yang sesuai dengan 

hipotesis penelitian, penulis membedakan ke dalam dua variabel, yaitu : 

 1.  Variabel bebas (Independent Variable) 

  Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas, dengan 

kata lain variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi 

mendahului variabel tidak bebasnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

(variabel X) adalah “Manajemen Modal Kerja”. 

 

 2.  Variabel tidak bebas (Dependent Variable) 

 Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau yang fungsinya 

diterangkan oleh variabel lainnya. Dalam skripsi ini variabel tidak bebasnya 

(variabel Y) adalah “Likuiditas”. 
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Tabel 1.1 

Ikhtisar variabel, konsep, indikator variabel, dan skala yang digunakan 

Variabel Konsep Indikator Variabel Skala 

Variabel 

Bebas : 

Manajemen  

Modal Kerja  

(variabel X) 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Tidak Bebas : 

Likuiditas 

(variabel Y) 

Perubahan dalam aktiva 

lancar dan hutang lancar 

yang memberikan gambaran 

tentang bagaimana 

manajemen mengelola 

perputaran atau sirkulasi 

modalnya. 

Fungsinya agar sumber-

sumber modal kerja dapat 

digunakan secara efektif 

dimasa yang akan datang. 

 

Mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar 

hutang-hutangnya yang 

segera harus dipenuhi 

dengan aktiva lancar. 

� Net Working Capital 

Selisih kenaikan dan penurunan 

aktiva lancar dan hutang lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Current Ratio 

     %100×
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
 

� Quick Ratio 

   %100×−
sLiabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent
 

� Cash Ratio 

     %100×
+

sLiabilitieCurrent

SecuritiesCash  

� Working Capital to Total Assets 

Ratio 

    %100×
AssetsTotal

CapitalWorkingNet  

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. INTI (Persero) yang berlokasi di Jl. 

Moch. Toha No. 77 Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2007 

sampai dengan skripsi ini selesai dikerjakan. 

 

 


