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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Modal Kerja 

2.1.1 Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan dana, 

kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi maupun 

untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Misalkan untuk pembelian bahan 

baku, pembayaran upah buruh, gaji pegawai, membayar hutang dan pembayaran 

lainnya, dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat 

kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil 

penjualan produksinya. 

Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dana untuk menjalankan aktivitasnya. Modal kerja juga merupakan aktiva lancar yang 

penting yang mencerminkan pengaman bagi kreditor. 

Adapun mengenai pengertian modal kerja, berikut ini beberapa definisi yang 

diberikan para penulis seperti Wild, dan kawan-kawan yang dialihbahasakan oleh 

Bachtiar dan Harahap (2005:186) sebagai berikut : 

“Modal kerja merupakan ukuran likuiditas yang banya k digunakan. 

Modal kerja (working capital) adalah selisih aktiva lancar setelah 

dikurang kewajiban lancar”.  

 

Adapun mengenai pengertian modal kerja menurut Agnes Sawir (2005:129) 

yaitu : 

“Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus 

tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”. 
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Dari definisi diatas aktiva lancar yang dimaksud adalah kas, piutang dan 

persediaan. Total dari seluruh aktiva lancar disebut modal kerja bruto (gross working 

capital). Sedangkan jumlah aktiva lancar yang telah dikurangi hutang lancar disebut 

modal kerja bersih (net working capital). Untuk menentukan tingkat likuiditas 

perusahaan, perhitungan modal kerja bersih (net working capital) merupakan suatu 

ukuran yang dapat dipakai dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. 

 

2.1.2 Konsep-Konsep Modal Kerja 

Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, 

Bambang Riyanto (2001:57) mengemukakan tiga konsep mengenai pengertian 

modal kerja, yaitu: 

“1. Konsep Kuantitatif. 

2. Konsep Kualitatif. 

3. Konsep Fungsional”. 

Pengertian konsep modal kerja di atas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konsep Kuantitatif 
Konsep ini didasarkan  pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur 
aktiva lancar, yang menunjukkan jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan operasi rutin perusahaan dalam jangka pendek. Dengan demikian, 
modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar 
yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sering disebut juga modal kerja bruto 
(Gross Working Capital). 
 

2. Konsep Kualitatif 
Dalam konsep ini modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar 
atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian, 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 operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu, 
modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang bener-
benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 
likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang 
lancarnya, sering disebut juga modal kerja netto (Net Working Capital) 
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3. Konsep Fungsional 
Konsep ini menekankan pada fungsi dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam 
menghasilkan pendapatannya dari usaha pokok perusahaan atau setiap dana 
yang digunakan perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. 
Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan 
digunakan untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan usaha pokok 
perusahaan, tetapi tidak semua dana yang digunakan untuk menghasilkan 
current income, ada sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau 
menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (future income), misalnya 
investasi dalam bentuk aktiva tetap (mesin-mesin, bangunan, pabrik, alat-alat 
kantor, dan aktiva tetap lainnya). Dari aktiva tetap tersebut yang menjadi bagian 
dari modal kerja suatu periode adalah sebesar penyusutan (depresiasi) aktiva-
aktiva tetap untuk periode yang bersangkutan. Berdasarkan konsep ini, 
pengertian non working capital adalah dana-dana yang tidak digunakan untuk 
menghasilkan current income. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengertian modal 

kerja yang berbeda-beda, yaitu modal kerja sebagai kelebihan aktiva lancar atas 

hutang lancar (net working capital), dan modal kerja sebagai jumlah dari keseluruhan 

aktiva lancar (gross working capital), serta modal kerja berdasarkan konsep 

fungsional. Walaupun demikian, pada prinsipnya pos-pos yang tercakup di dalam 

aktiva lancar adalah sama, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan 

lain sebagainya. Singkatnya, modal kerja mencakup kebutuhan manajemen 

perusahaan yang berupa : 

1. Penentuan besarnya aktiva lancar yang harus dipertahankan atau berapa besar 

sumber-sumber keuangan perusahaan yang harus diinvestasikan pada aktiva 

lancar. 

2. Kebutuhan yang menyangkut hubungan antara berbagai jenis aktiva dan cara 

pembiayaannya. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Modal Kerja 

Manajemen harus dapat mengetahui dan menetapkan jenis modal kerja mana 

saja yang harus selalu ada atau yang hanya sewaktu-waktu saja dibutuhkannya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:61), modal kerja terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

“1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital). 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)”. 

Jenis modal kerja di atas dijelaskan sebagai berikut :  

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 
Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap tersedia pada 
perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan operasinya atau modal kerja 
yang harus selalu tersedia secara terus menerus untuk menunjang kelancaran 
operasi perusahaan. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi : 
a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus tersedia pada perusahaan 
untuk menjamin kelangsungan usahanya. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 
Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk melakukan usaha produksi 
normalnya. Pengertian normal disini adalah dalam arti dinamis, misalnya 
sebuah perusahaan dalam waktu empat atau lima bulan mempunyai rata-rata 
produksi perbulannya sebanyak 1000 unit, maka dapat dikatakan luas 
produksi normalnya adalah sebanyak 1000 unit. Apabila ternyata kemudian 
perusahaan tersebut selama empat atau lima bulan berikutnya mampu 
berproduksi per bulan rata-rata sebanyak 2000 unit, maka luas produksi 
normalnya sekarang menjadi 2000 unit. 
 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 
Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai 
dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini dapat dibedakan menjadi : 
a. Modal Kerja Musiman  

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena 
adanya fluktuasi musim.  

b. Modal Kerja Siklis (Cyclinal Working Capital) 
Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena 
adanya hubungan fluktuasi siklis (konjungtur). 

c.   Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 
Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang dikarenakan adanya 
keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya ada pemogokan 
pekerja, banjir, perubahan keadaan ekonomi secara mendadak). 
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 Pendapat yang sama mengenai pengelompokan jenis-jenis modal kerja menurut 

Munawir (2004:119), 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”. 

 

 Dari pengelompokan di atas bahwa kebutuhan modal kerja yang permanen 

seharusnya atau sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau para pemegang 

saham. Semakin besar jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari 

investasi pemilik perusahaan, akan semakin baik bagi perusahaan tersebut karena 

akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit dan semakin 

besar jaminan bagi kreditur jangka pendek. Selain itu, kebutuhan modal kerja yang 

permanen dapat pula dibiayai dari penjualan obligasi atas jenis hutang jangka panjang 

lainnya. Tetapi dalam hal ini perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari 

hutang jangka panjang ini, juga harus mempertimbangkan beban bunga yang harus 

dibayar oleh perusahaan.  

 

2.1.4 Peranan Modal Kerja 

Apabila dihubungkan antara modal kerja dengan kegiatan sehari-hari 

perusahaan, maka keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila modal 

kerja yang tersedia dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai kebutuhan 

sehari-hari maka hal tersebut akan sangat menguntungkan perusahaan karena 

memungkinkan perusahaan beroperasi secara ekonomis dan dapat segera mengatasi 

kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kurangnya modal kerja akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena ada kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan yang disia-siakan oleh perusahaan, tetapi apabila modal kerja tersedia 

dalam jumlah yang berlebihan akan merugikan perusahaan karena menunjukkan dana 

yang tidak produktif.  
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Menurut Munawir (2004:116-117), bahwa tersedianya modal kerja yang cukup 

akan memberikan keuntungan-keuntungan, antara lain: 

“1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 
nilai dari aktiva lancar. 

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 
tepat pada waktunya. 

3. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-
bahaya atau kesulitan-kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 
cukup untuk melayani para konsumennya. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 
lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang 
atau jasa yang dibutuhkan”. 

 

2.2 Manajemen Modal Kerja 

2.2.1 Pengertian Manajemen Modal Kerja  

Modal kerja secara kolektif mencakup aktiva dan pasiva lancar atau jangka 

pendek. Sedangkan modal kerja neto mencerminkan perbedaan antara aktiva lancar 

dan pasiva lancar perusahaan. Dengan demikian dalam manajemen modal kerja 

berkaitan dengan manajemen investasi dalam aktiva lancar, dan kebijaksanaan dalam 

pasiva lancar. Dengan kata lain, tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola 

aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan. 

Adapun pengertian manajemen modal kerja menurut Muslich (2003:143) yaitu: 

 “Manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan 

pasiva lancar”. 

  

Menurut Agus Sartono (2001:385), pengertian manajemen modal kerja adalah: 

 “Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi 

pada aktiva lancar dan hutang lancar terutama mengenai bagaimana 

menggunakan dan komposisi keduanya akan mempengaruhi resiko “. 
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Menurut Agnes Sawir (2005:133), ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dari 

manajemen modal kerja, yaitu : 

 “1.  Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar 
sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau 
lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai 
aktiva-aktiva tersebut. 

   2. Meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan 
untuk membiayai aktiva lancar. 

   3. Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan 
ketersediaan dana dari sumber utang, sehingga perusahaan selalu 
dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo”. 

  

 Dari ketiga sasaran di atas, sasaran ketiga mengindikasikan bahwa perusahaan 

harus mempertahankan likuiditas yang cukup. 

 

 2.2.2 Pentingnya Manajemen Modal Kerja 

 Pentingnya modal kerja merupakan topik yang penting untuk dibahas. Menurut 

Agnes Sawir (2005:135), pentingnya manajemen modal kerja adalah sebagai berikut:  

 “1. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar waktu manajer 
tersita untuk kegiatan operasi perusahaan dari hari ke hari, yang 
kurang lebih dapat diartikan sebagai manajemen modal kerja. 

  2. Lebih separuh dari total aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar. 
Sebagai bagian investasi yang besar dan mudah diuangkan, maka 
aktiva lancar memerlukan perhatian yang saksama dari manajer 
keuangan. Karena bagaimanapun aktiva lancar mempunyai 
pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan bisnis. 

  3. Keburukan dalam manajemen aktiva lancar dapat mengakibatkan 
kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan 
keputusan strategi dan investasi yang tepat terhadap aktiva  modal. 

  4. Manajemen modal kerja terutama sangat penting bagi perusahaan 
kecil. Walaupun perusahaan kecil ini dapat mengurangi investasi 
aktiva tetapnya melalui sewa-beli atau leasing peralatan dan mesin, 
mereka tidak dapat menghindari kebutuhan akan kas, piutang, dan 
persediaan. Oleh karena itu, aktiva lancar sangat penting bagi para 
manajer perusahaan kecil. Dan karena perusahaan kecil memiliki 
akses (jalan masuk) ke pasar modal yang relatif sangat terbatas, 
maka penekanan harus ditujukan pada kredit dagang dan pinjaman 
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bank jangka pendek, keduanya mempunyai pengaruh pada modal 
kerja perusahaan melalui peningkatan kewajiban lancar. 

  5. Adanya hubungan yang langsung antara pertumbuhan penjualan 
dengan kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Peningkatan 
penjualan akan membutuhkan tambahan persediaan, dan mungkin 
juga tambahan kas. Investasi aktiva lancar hanya memiliki waktu 
yang relatif singkat dalam pengambilan keputusan. 

  6. Dalam memberikan kredit, kreditor sangat memperhatikan 
bagaimana perusahaan mengelola aktiva lancar dan kewajiban 
lancarnya. Kegagalan dalam mengelola akan mempengaruhi 
perusahaan”.  

 Jadi jelaslah bahwa modal kerja ini berhubungan dengan current account 

(perkiraan aktiva lancar dan hutang lancar) perusahaan. Efisiensi dalam manajemen 

modal kerja sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan 

jangka panjang dan untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan yang 

dalam hal ini  untuk memperbaiki likuiditas perusahaan. 

Bila perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja yang 

memuaskan, maka kemungkinan sekali perusahaan berada dalam keadaan insolvent 

(tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo) dan bahkan 

mungkin terpaksa harus dilikuidir (bangkrut). Apabila manajer keuangan tidak dapat 

mengelola modal kerja perusahaan secara efisien, maka tidak akan ada gunanya untuk 

mempertimbangkan keberhasilan dalam jangka panjang. Karena keberhasilan jangka 

pendek merupakan persyaratan untuk tercapainya keberhasilan jangka panjang. 

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi perusahaan, 

merupakan suatu hal yang tidak mudah. Modal kerja yang dibutuhkan suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

1. Sifat atau tipe perusahaan. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga per unit dari barang tersebut. 

3. Syarat pembelian barang dagangan atau bahan. 

4. Syarat penjualan.  

5. Tingkat perputaran persediaan.  
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2.2.3 Penentuan Jumlah Kebutuhan Modal Kerja 

Jumlah kebutuhan modal kerja sangat dipengaruhi oleh periode perputaran atau 

terikatnya modal kerja serta banyaknya pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Dengan 

jumlah pengeluaran setiap harinya yang tetap, tetapi dengan makin lamanya periode 

perputarannya modal kerja, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 

semakin besar. 

Demikian pula halnya dengan periode perputaran yang tetap, dengan makin 

besarnya jumlah pengeluaran kas setiap harinya, kebutuhan modal kerjapun makin 

besar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan 

keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian 

kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, 

lamanya barang jadi disimpan di gudang dan jangka waktu penerimaan piutang. 

Sedangkan pengeluaran setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata 

setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, 

pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. 

Apabila perusahaan hanya menjalankan usaha satu kali saja, maka kebutuhan 

modal kerja cukup sebesar modal kerja yang dikeluarkan selama satu periode 

perputaran saja. Tetapi pada umumnya perusahaan didirikan tidak dimaksudkan 

untuk menjalankan usaha satu kali saja, melainkan untuk seterusnya dan dimana 

setiap hari ada aktivitas usaha. Bagi perusahaan yang disebutkan terakhir ini dengan 

sendirinya kebutuhan modal kerjanya tidak cukup hanya sebesar apa yang diperlukan 

selama satu periode perputaran saja, melainkan sebesar jumlah pengeluaran setiap 

harinya dikalikan dengan periode perputarannya.      

Periode terikatnya modal kerja dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

KerjaModalPerputaranTingkat

SetahunDalamHariJumlah
KerjaModalTerikatnyaPeriode =

 
LancargHuLancarAktiva

Penjualan
KerjaModalPerputaranTingkat

tan−
=  
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Sedangkan pengeluaran kas rata-rata perhari dapat diketahui dengan casra 

membandingkan jumlah biaya tunai setahun dengan jumlah hari dalam setahun. 

 

SetahunDalamHariJumlah

DepresiasiBersihLabaPenjualan
HariPerKas

)( −−=  

 

Perubahan dari aktivitas usaha suatu perusahaan akan mengakibatkan perubahan 

terhadap kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja dalam satu periode (satu 

tahun) pada waktu yang akan datang diperhitungkan sebagai berikut : 

 

Kebutuhan Modal Kerja=Periode Perputaran Modal Kerja × Rata-rata Pengeluaran 

Kas per Periode 

 

a. Periode perputaran modal kerja adalah dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana 

kembali lagi menjadi kas. Panjang pendeknya perputaran modal kerja 

tergantung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja. Semakin 

pendek tingkat perputarannya berarti semakin tinggi rasio turnover-nya dan 

sebaliknya. 

b. Rata-rata pengeluaran kas per periode adalah hasil perhitungan rata-rata dari 

segala pengeluaran kas untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sehari-hari 

baik berupa bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, biaya overhead, biaya 

administrasi dan umum dan penjualan. Periode yang digunakan untuk 

menghitung rata-rata pengeluaran kas harus disesuaikan dengan periode dari 

periode perputaran modal kerja yang diperhitungkan. 
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2.2.4 Kebijakan Modal Kerja 

Menurut Agnes Sawir (2005:138), pada dasarnya terdapat 3 pilihan kebijakan 

bagi manajemen untuk menentukan besarnya proporsi aktiva lancar yang dibiayai 

oleh sumber jangka pendek dan yang dibiayai dari jangka panjang, yaitu : 

“1. Kebijakan modal kerja konservatif 

  2. Kebijakan modal kerja moderat 

  3. Kebijakan modal kerja agresif”. 

Kebijakan modal kerja di atas dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Kebijakan modal kerja konservatif 
Kebijakan konservatif adalah perusahaan memodali sebagian aktiva lancarnya 
yang berfluktuasi dengan modal permanen. 

2. Kebijakan modal kerja moderat 
 Perusahaan dapat pula mengambil kebijakan yang moderat di mana perusahaan 

mencoba menyelaraskan struktur maturitas aktiva dan hutang-hutangnya, yaitu 
kebutuhan akan aktiva lancar yang bersifat sementara dimodali dari sumber 
jangka pendek dan total aktiva lancar permanen dan aktiva tetap dimodali dari 
sumber jangka panjang. 

3. Kebijakan modal kerja agresif  
 Kebijakan yang agresif adalah bila semua aktiva lancar dimodali dengan modal 

jangka pendek, tetapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dimodali dengan 
kredit jangka pendek.  

 

2.2.5 Pembiayaan Aktiva Lancar 

Dilihat dari segi maturitasnya aktiva lancar dapat dibedakan dalam komponen 

yang bersifat investasi permanen dan sementara. Menurut Muslich (2003:144), 

pengertian investasi permanen dan sementara adalah sebagai berikut : 

“Investasi yang bersifat permanen adalah investasi dalam aktiva lancar 
yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan 
investasi yang bersifat sementara, meliputi investasi dalam aktiva lancar 
yang akan dicairkan dalam satu tahun”. 

  

 Dengan demikian sebagian dari aktiva lancar adalah permanen dan yang lainnya 

adalah bersifat sementara. Sebagai contoh adalah kenaikan jumlah persediaan barang 

yang bersifat musimanmerupakan investasi sementara. Sedangkan bagian dari 
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persediaan yang tidak terpengaruh oleh musim dipandang sebagai investasi 

permanen. 

 Karena aktiva lancar mempunyai komponen permanen dan sementara, untuk 

membiayainya juga dapat dilakukan dengan pembiayaan permanen dan sementara. 

Dengan kata lain, perusahaan dapat mempergunakan utang jangka pendek dan utang 

jangka panjang untuk membiayai aktiva lancar.  

 

2.2.6 Kebaikan Penggunaan Sumber Dana Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

Bagi Modal Kerja 

Menurut Gitosudarmo (2002:46), dengan menggunakan sumber dana jangka 

pendek untuk membelanjai kebutuhan modal kerja, maka perusahaan memperoleh 

kebaikan berupa : 

 “a. Penekanan biaya. Bila kebutuhan modal kerja variabel dipenuhi 
dengan sumber dana jangka pendek maka perusahaan hanya 
membayar bunga selama beberapa bulan saja pada saat dibutuhkan. 
Sehingga biaya bunganya juga relatif kecil. 

b Memelihara hubungan baik dengan bank. Dengan meminjam uang 
pada saat-saat penjualan puncak dan kemudian mengembalikan 
apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, maka perusahaan dapat 
memelihara hubungan baik dengan bank atau lembaga kredit yang 
lain”. 

 

Dan menurut Gitosudarmo (2002:47), kebaikan yang diperoleh perusahaan 

dengan membelanjai sebagian kebutuhan modal kerja dengan sumber dana jangka 

panjang adalah sebagai berikut : 

  “a.  Mengurangi resiko. Pinjaman jangka panjang akan menghindari dari 
kewajiban mengembalikan uang dalam jangka pendek. 

b. Menciptakan stabilitas. Dengan sumber dana jangka panjang 
perusahaan juga tidak dirisaukan atas tersedianya bahan dasar tanpa 
diganggu oleh pengembalian utang dagang yang ditimbulkan oleh 
pembelian secara kredit bahan dasar atau bahan baku. 

c.   Mempertinggi likuiditas. Berhubung utang-utang itu tidak harus 
dikembalikan dalam jangka yang terlalu dekat maka perusahaan dapat 
menggunakannya melaksanakan aktivitasnya dengan lebih lancar dan 
tingkat likuiditas juga menjadi lebih tinggi”.  
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2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. 

Analisis laporan keuangan perusahaan pada sasarnya merupakan penghitungan ratio-

ratio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini dan 

kemungkinannya dimasa depan. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan di dalam menganalisa keadaan 

keuangan perusahaan, tetapi analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal yang 

sangat umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran relatif dari 

operasi perusahaan. 

Data pokok sebagai input dalam analisa rasio ini adalah laporan rugi laba dan 

neraca perusahaan. Dengan kedua laporan ini akan dapat ditentukan sejumlah rasio 

dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari 

operasi perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Dalam melakukan analisis internal data yang diperlukan cukup tersedia 

sehingga analisis bisa dilakukans secara menyeluruh. Analisis eksternal merupakan 

analisa yang dilakukan oleh pihak-pihak luar perusahaan seperti investor dan calon 

investor, kreditur dan calon kreditur, serta lembaga pemerintah atau masyarakat 

umum. Dalam melakukan analisis eksternal, data yang tersedia terbatas pada laporan 

keuangan yang dipublikasikan saja sehingga analisis yang dilakukan tidak bisa 

menyeluruh. 

Adapun mengenai pengertian Analisis laporan keuangan, berikut ini beberapa 

definisi yang diberikan para penulis seperti Wild, dan kawan-kawan yang 

dialihbahasakan oleh Bachtiar dan Harahap (2005:3) sebagai berikut : 

”Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi 
dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum 
dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan 
kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis”. 
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  Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003:166) menyatakan bahwa : 

”Analisis laporan keuangan (Financial Statement Analysis) adalah 
mencari hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan 
keuangan dengan angka lain agar dapat diperoleh gambaran yang lebih 
jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan”. 
 

 Dari berbagai pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari 

analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memahami 

hubungan-hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu saat tertentu 

dan kecenderungan-kecenderungannya. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan secara lengkap kegunaan analisis 

laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1 Dapat memberikan informasi yang lebih luas. Lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2 Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berbeda dibalik laporan keuangan 

(implicit). 

3 Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4 Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5 Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat model-model dan teori-

teori yang terdapat dilapangan seperti prediksi, peningkatan (rating). 

6 Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain : 
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a. Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu : 

Posisi keuangan (asset, neraca, modal), hasil usaha perusahaan (hasil dan 

biaya), likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas dan profitabilitas, 

indikator pasar modal. 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana. 

7 Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8 Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya atau 

standar industri normal atau standar ideal. 

9 Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya. 

10 Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan maka 

informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, dan dalam 

hubungan satu pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi 

keuangan perusahaan.    

 

2.3.3 Pentingnya Analisis Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi serta laporan keuangan 

lainnya. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui 

gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisa terhadap laoran perhitungan 

laba-rugi akan memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. 
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Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan akan sangat bermanfaat, antara lain : 

1. Bagi penganalisa, untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

2. Bagi manajemen, akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 

keuangan, dan akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di 

waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan mengadakan 

analisa data keuangan dari tahun-tahun yang lalu, dapat diketahui kelemahan-

kelemahan dari perusahaannya serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup 

baik. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimilikinya,  

diusahakan dalam penyusunan rencana untuk tahun-tahun yang akan datang, 

kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki. 

3. Bagi kreditur, untuk ”keamanan” mereka sendiri. Kreditur sebelum 

mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari 

suatu perusahaan, perlu mengadakan analisa terlebih dahulu terhadap laporan 

keuangan dari perusahaan yang mengajukan kredit, untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar kembali hutangnya 

ditambah dengan beban-beban bunganya. 

4. Bagi para investor, untuk menentukan kebijaksanaan penanaman modalnya. 

Bagi investor, yang penting adalah ”rate of return” dari dana yang akan 

diinvestasikan dalam surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan.   

 

2.4  Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio atau 

indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. 

Analisis dan inteprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi para analis 
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yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data 

keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba-rugi satu dengan lainnya, dapat memberikan gambaran tentang 

sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio juga 

memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditur dan investor 

dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 

diperoleh. 

Bagi kreditur lebih tertarik dengan likuiditas ataupun solvabilitas perusahaan. 

Kreditor ingin meminimalkan resiko dan menjamin bahwa sumber daya yang ada 

tersedia untuk membayar bunga dan kewajibannya. Sebaliknya investor lebih tertarik 

dengan kemampuan laba dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis dibutuhkan 

oleh kreditor dan investor disamping manajemen. 

 

2.4.1 Pentingnya Analisis Rasio Keuangan 

 Keuntungan utama dari rasio adalah bahwa rasio-rasio dapat digunakan untuk 

membandingkan risiko dan return perusahaan dengan ukuran yang berbeda-beda. 

Rasio ini dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan 

menunjukkan karakteristik ekonomi dan persaingan, aktivitas, keuangan maupun 

investasinya. 

 Rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara komponen-

komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan dengan rasio 

keuangan standar, misalnya rasio keuangan, standar industri atau rasio perusahaan 

beberapa tahun tertentu. Melihat rasio tergantung kepada penganalisa dalam 

menginterpretasikan data keuangan. Analisis rasio dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

 

 



Bab II : Tinjauan Pustaka 

 

 

29

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

 Pada dasarnya rasio tidak mempunyai standar baku dan bervariasi tergantung 

dari masing-masing analis. Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio dapat 

dibedakan dalam 3 golongan, antara lain : 

1. Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios) yang tergolong dalam kategori ini 

adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca, 

misalnya current ratio, acid test ratio. 

2. Rasio-rasio laporan laba-rugi (income statement ratios) yaitu angka-angka 

rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan laba-

rugi, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio dan 

lain sebagainya. 

3. Rasio-rasio antar laporan (interstatement ratios) ialah semua angka rasio yang 

penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan laba-

rugi, misalnya tingkat perputaran persediaan (inventory turnover), tingkat 

perputaran piutang (account receivable turnover), sales to inventory, sales to 

fixed assets dan lain sebagainya. 

  

 Angka-angka rasio dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Rasio Aktivitas  

Mengevaluasi pendapatan dan output yang dihasilkan oleh asset perusahaan. 

Rasio aktivitas menjelaskan keterkaitan antara operasi perusahaan dan asset 

dibutuhkan untuk setiap aktivitas operasi. 

2. Rasio Likuiditas  

Mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.  

3. Rasio Solvabilitas 

Menguji struktur modal perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 
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dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

4. Rasio Profitabilitas  

Mengukur pendapatan dari perusahaan dikaitkan dengan modal yang 

ditanamkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Rasio profitabilitas 

mengukur hubungan laba dengan penjualan, laba dengan investasi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan laba. 

 

2.4.3 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

 Meskipun rasio keuangan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, namun 

demikian rasio keuangan sebagai pembanding memiliki kelemahan atau keterbatasan. 

Keterbatasan analisis rasio keuangan menurut Agnes Sawir (2001:44), antara lain: 

“1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan 
yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa 
bidang usaha. 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh 
cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil 
manipulasi. 

 3. Perbedaaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang 
berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode 
penilaian persediaan. 

 4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya 
merupakan perkiraan”. 

 
 Dapat disimpulkan bahwa analisis dengan menggunakan rasio keuangan 

mempunyai kelemahan-kelemahan, dilihat dari sulitnya mengidentifikasi kategori 

industri yang akan dianalisis, perbedaan metode akuntansi yang digunakan, cara 

penafsiran yang berbeda-beda dari rasio yang disusun dari data akuntansi, dan 

informasi rata-rata industri yang digunakan biasanya merupakan data umum. 
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2.5 Likuiditas 

2.5.1 Pengertian Likuiditas 

 Munawir  (2002:31), mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut: 

”Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban keungannya yang harus segera dipenuhi atau 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 
saat ditagih”. 

  

Sedangkan menurut Lukman Syamsuddin (2002:41), berpendapat bahwa: 

”Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek 

pada saat jatuh tempo dan menggunakan aktiva lancar yang tersedia”. 

 

Sementara Bambang Riyanto (2001:25), mengemukakan bahwa: 

”Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Likuiditas 

tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya untuk merubah aktiva lancar tertentu menjadi uang 

kas. Apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih besar dibandingkan dengan 

hutang lancar sebagai kewajiban yang segera harus dipenuhi untuk perusahaan, maka 

perusahaan ini dikatakan likuid, begitu pula sebaliknya. 
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2.5.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Likuiditas 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas dapat dibagi 

dalam tiga bagian sebagai berikut : 

1. Besarnya investasi pada harta tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka 

panjang. 

Pemakaian dana untuk pembelian harta tetap adalah salah satu sebab utama 

dari keadaan tidak likuid. Jikalau makin banyak dana perusahaan yang 

dipergunakan untuk harta tetap, maka sisanya untuk membiayai kebutuhan 

jangka pendek tinggal sedikit. Oleh sebab itu rasio likuiditas menurun, 

kemerosotan tersebut hanya dapat dicegah dengan menambah dana jangka 

panjang untuk menutup kebutuhan harta tetap yang meningkat. 

2 Volume kegiatan perusahaan 

Peningkatan volume kegiatan perusahaan akan menambah kebutuhan dana 

untuk membiayai harta lancar. Sebagian dari kebutuhan tersebut dipenuhi 

dengan meningkatkan hutang-hutang, tetapi jika hal-hal lain tetap, investasi 

dana jangka panjang untuk membiayai tambahan kebutuhan modal kerja 

sangat diperlukan agar rasio dapat dipertahankan. 

3 Pengendalian harta lancar 

Apabila pengendalian yang kurang baik terhadap besarnya investasi dalam 

persediaan dan piutang menyebabkan adanya investasi yang melebihi 

daripada yang seharusnya, maka sekali lagi rasio akan turun dengan tajam, 

kecuali apabila disediakan lebih banyak dana jangka panjang. Kesimpulannya 

ialah bahwa perbaikan dalam pengendalian investasi semacam itu akan dapat 

memperbaiki rasio likuiditas. 
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2.5.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perusahaan Kurang Likuid 

Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan dalam keadaan kurang likuid 

antara lain : 

1. Kurang efisiennya penggunaan modal kerja, antara lain karena : 

a. Banyaknya investasi yang tertanam dalam persediaan 

b. Banyaknya investasi yang tertanam dalam piutang, yang kemudian 

mengalami kegagalan dalam pengumpulan piutang. 

2. Kekurangan modal kerja yang disebabkan oleh : 

a. Adanya penggunaan dana untuk membeli harta tetap yang melebihi 

kebutuhan dana jangka pendek. 

b. Adanya peningkatan volume kegiatan perusahaan yang memerlukan 

tambahan dana untuk membiayai harta lancar sedangkan modal kerjanya 

tidak mencukupi. 

 
Adapun cara untuk meningkatkan likuiditas antara lain : 

1. Menambah aktiva lancar dengan jalan menjual sebagian aktiva tetapnya. 

2. Dengan menambah modal sendiri untuk menambah aktiva lancar. 

3. Dengan mengurangi hutang lancar dari hasil penjualan sebagian dari aktiva 

tetap. 

4. Dengan mengurangi hutang lancar dan menambah modal sendiri 

5. Mengurangi hutang lancar dengan cara mengubah statusnya menjadi hutang 

jangka panjang. 

 

2.5.4 Analisis Rasio Likuiditas 

Data pokok sebagai input dalam analisa rasio likuiditas adalah neraca, laporan 

laba-rugi, dan laporan perubahan modal. Dengan laporan tersebut akan dapat 

ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk menilai 

beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. 
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Menurut Bambang Riyanto (2001:331), mengemukakan bahwa : 

”Rasio likuiditas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan (current ratio, Acid test ratio)”. 

 

Selain itu Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali 

AkbarYulianto  (2006:95), mengemukakan definisi rasio likuiditas sebagai berikut : 

”Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas 

dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban 

lancarnya”. 

 

Sedangkan menurut Darsono dan Ashari (2004:74), mendefinisikan rasio 

likuiditas sebagai berikut : 

”Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek”. 

 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya. 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) berikut diberikan 

beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut. 

1 Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu 

perusahaan adalah current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dengan hutang lancar. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:332), rasio lancar dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

                  
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent =  
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Rasio lancar ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek atau kemampuan perusahaan, untuk membayar hutang-hutang 

tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo 

karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang menguntungkan, 

misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat 

penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan tersebut 

atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. Rasio 

lancar yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar 

lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas 

yang rendah daripada aktiva lancar dan sebaliknya. 

2 Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini sering disebut sebagi quick ratio, yaitu perbandingan antara (aktiva 

lancar-persediaan) dengan hutang lancar. 

 Menurut Bambang Riyanto (2001:333), rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

Quick Ratio = %100×
−

sLiabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent  

 

Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar dengan aktiva lancar yang lebih 

likuid (quick assets). Rasio ini lebih tajam daripada rasio lancar, karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid (mudah dicairkan atau diuangkan) 

dengan hutang lancar. Jika rasio lancar lebih tinggi tapi quick rationya rendah 

menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Persediaan 

merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya rendah, sering 

mengalami fluktuasi harga, dan unsur aktiva lancar ini sering menimbulkan 

kerugian jika terjadi likuidasi. Jadi rasio cepat lebih baik dalam mengukur 
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kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio cepat yang umumnya dianggap baik adalah 1 (satu). 

3 Rasio Kas (Cash Ratio) 

Menurut Bambang Riyanto (2001:332), rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Cash Ratio =  %100×
+

sLiabilitieCurrent

SecuritiesCash  

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi 

dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera 

diuangkan. 

4 Working Capital to Total Assets Ratio 

Menurut Bambang Riyanto (2001:333), rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Working Capital to Total Assets Ratio = %100×
AssetsTotal

CapitalWorkingNet  

 

Rasio ini digunakan untuk membandingkan posisi modal kerja (neto) dengan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

 

2.6  Analisis Komponen Modal Kerja 

Pada umumnya komponen modal kerja bersih (net working capital) terdiri dari 

aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pos-pos dalam aktiva lancar ini 

meliputi kas, piutang dan persediaan. Masing-masing pos tersebut harus dikelola 

secara baik dan efisien untuk dapat mempertahankan likuiditas perusahaan dan pada 

saat yang sama jumlah dari masing-masing pos tersebut juga tidak terlalu besar. 

Sedangkan pos-pos dalam hutang lancar terdiri dari hutang dagang, notes payable, 
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dan biaya-biaya yang masih harus dibayar. Masing-masing pos hutang lancar tersebut 

harus dikelola dengan baik dan hati-hati, untuk menjamin bahwa sumber-sumber 

modal jangka pendek tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan cara yang sebaik-

baiknya.  

Kas, persediaan, dan piutang merupakan modal kerja tetapi surat berharga 

termasuk ke dalam potential working capital, yaitu dana yang ditanamkan perusahaan 

tetapi bukan merupakan tujuan utama perusahaan didirikan. Misalkan suatu 

perusahaan dagang menanamkan sebagian dananya dalam surat obligasi. Dana yang 

ditanamkan dalam obligasi tersebut menghasilkan current income yaitu dalam 

bentuknya bunga obligasi. Tetapi karena perusahaan ini didirikan dengan maksud 

utama untuk berusaha di bidang perdagangan, bukan untuk berusaha di bidang 

investasi dalam surat-surat berharga, maka dana yang tertanam dalam surat obligasi 

tersebut merupakan potential working capitaI.  

Sedangkan hutang dagang merupakan hutang lancar yang termasuk dalam 

pendanaan spontan dan merupakan pengurang dari aktiva lancar untuk menghasilkan 

modal kerja. Hutang dagang timbul sebagai akibat dari operasi perusahaan yang 

normal, misalnya dengan meningkatnya volume penjualan maka hutang dagang juga 

akan meningkat karena semakin besarnya pembelian kredit yang harus dilakukan 

untuk dapat memenuhi jumlah peningkatan produksi dan penjualan. 

 

2.6.1 Kas 

2.6.1.1 Pengertian kas 

 Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan 

segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat likuidnya 

tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kalau peusahaan 

menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima 

oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah daripada kalau disimpan dalam 

bentuk deposito berjangka (yang tidak setiap saat bisa diuangkan). Oleh karena itu, 

masalah utama bagi pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak 
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terlalu banyak (agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar) tetapi tidak terlalu 

sedikit (sehingga akan mengganggu likuiditas perusahaan). 

Adapun pengertian kas menurut Agnes Sawir (2005:182), yaitu : 

 “Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan (cash on hand) dan 

dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk, seperti deposito dan 

rekening koran”. 

 

Menurut PSAK no. 2 paragraf 5 (IAI:2004), menyebutkan bahwa : 

”Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro”. 

 

Dalam PSAK no. 9 paragraf 7 (IAI:2004), dijelaskan mengenai kas dan giro 

sebagai berikut : 

“Yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang 
dimaksud dengan bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang dapat 
dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum 
perusahaan”. 
 

Untuk dapat dilaporkan sebagai kas haruslah siap tersedia untuk digunakan 

membayar kewajiban lancar dan bebas dari berbagai pembatasan yang membatasi 

penggunaannya. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia 

dalam deposito di bank. Instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti pos 

wesel, cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga dipandang 

sebagai kas. 
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2.6.1.2 Motif Memiliki Kas 

 Menurut  Gitosudarmo dan Basri (2002:40), definisi kas adalah sebagai 

berikut : 

“Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang dalam perusahaan 
beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan 
sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat 
paling tinggi likuiditasnya”.  
 

Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat 

likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk 

tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi tidak berarti bahwa perusahaan 

harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena 

semakin besarnya kas berarti semakin banyaknya uang yang menganggur sehingga 

akan memperkecil profitabilitasnya. 

Ada 3 alasan atau motif perusahaan atau unit ekonomi untuk menyimpan kas 

antara lain : 

1. Motif transaksi 

Motif pertama adalah agar memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan 

transaksi dalam kegiatan usahanya. Motif ini berkenaan dengan kebutuhan 

akan kas yang dapat diperkirakan, seperti untuk membayar tagihan, 

pembayaran upah dan gaji, dan pembayaran utang kepada kreditur apabila 

jatuh tempo. 

2. Motif berjaga-jaga 

Motif kedua adalah untuk berjaga-jaga menutupi kebutuhan pembayaran yang 

tak terduga sebelumnya. Motif ini berkenaan dengan ketidakpastianarus kas 

operasional. 

3. Motif spekulasi 

Motif ketiga adalah agar memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat 

memanfaatkan kesempatan mendapatkan keuntungan yang mungkin muncul 
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2.6.1.3 Aliran Kas dalam Perusahaan 

 Dalam perusahaan, kas dapat dilihat sebagai suatu aliran. Proses aliran kas yang 

terjadi di perusahaan adalah terus-menerus sepanjang hidup perusahaan yang 

bersangkutan.. terdiri dari aliran kas masuk (cash flow) dan aliran kas keluar (cash 

outflow). 

 Aliran operasi kas masuk berasal dari penjualan tunai, penerimaan dari 

pembayaran piutang, penjualan aktiva tetap, penanaman investasi dari pemilik atau 

pemilik saham bila perseroan terbatas, pinjaman atau utang dari pihak lain dan 

penerimaan sewa, penerimaan bunga, penerimaan kelebihan pembayaran pajak dan 

lain-lain. 

 Sedangkan aliran kas keluar berasal dari pengeluaran biaya bahan baku,tenaga 

kerja langsung dan biaya pabrik lainnya (overhead), pengeluaran biaya administrasi 

umum dan administrasi penjualan, pembelian aktiva, pembayaran utang, pembelian 

kembali saham, pembayaran pajak, pembayaran deviden, pembayaran sewa, 

pembayaran bunga dan pengeluaran lain-lain. 

 Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan 

aktivitas utama dalam bisnis perusahaan. 

 Dalam PSAK no. 2  paragraf 5 (IAI:2004) disebutkan bahwa: 

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas”. 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan”. 

  

“Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas”. 
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“Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan”. 

 

Dalam PSAK no. 2 tersebut juga dijelaskan: 

1. Aktivitas Operasi 
Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus 
kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 
perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa 
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur 
tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 
utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 
umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 
penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas 
operasi adalah: 
a. penerimaan kas dari penjualan barang dan jas, 
b. penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain, 
c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, 
d. pembayaran kas kepada karyawan, 
e. penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya, 
f. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 
aktivitas pendanaan dan investasi, 

g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 
transaksi usaha dan perdagangan. 

 
2. Aktivitas Investasi 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 
dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 
kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 
pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal 
dari aktivitas investasi: 
a. pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 
dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri, 
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b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 
berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, 

c. perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, 
d. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan), 
e. pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontarak tersebut 
dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 
pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 
3. Aktivitas Pendanaan 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu 
dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa 
depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang 
berasal dari aktivitas pendanaan : 
a. penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal lainnya, 
b. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan, 
c. penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan 

pinjaman lainnya, 
d. pelunasan pinjaman, 
e. pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi 

saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan 
(finance lease).  

 

Penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan akan berlangsung terus 

menerus. Kas mengalir dalam suatu daur, dimulai dari digunakannya kas untuk 

membeli aktiva, kemudian aktiva tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

dan akhirnya modal dan keuntungan tersebut kembali dalam bentuk kas. 

Bagaimanapun juga yang harus dilakukan perusahaan, penentuan besarnya kas 

yang harus disediakan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jumlah kas yang ada di 

dalam perusahaan yang sehat (well finance) hendaknya tidak kurang sampai 5% 

sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. 

Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualan. Perbandingan 

antara penjualan dengan rata-rata kas mencerminkan tingkat perputaran kas. Makin 

tinggi tingkat perputaran kas, makin baik. Hal ini berarti makin tinggi efisiensi 

penggunaan kas. Akan tetapi bila terlalu tinggi berarti kas yang tersedia terlalu kecil 
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untuk tingkat kegiatan perusahaan dan kondisi demikian dapat membahayakan posisi 

likuiditasnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan sejumlah kas minimal. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan minimum kas 

adalah : 

1. Perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. 

2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. 

3. Adanya hubungan yang baik antar bank-bank. 

 

Budget kas merupakan estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu 

yang akan datang. Penyusunan budget kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting 

artinya bagi penjagaan likuiditasnya. 

Dengan menyusun budget kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan 

dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasi perusahaan. Dengan 

mengetahui akan adanya defisit kas sebelumnya, maka dapatlah direncanakan 

sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit 

tersebut. Karena masih cukupnya waktu, maka terdapat banyak alternatif sumber 

dana dan makin banyaknya alternatif sumber dana berarti kita dapat mengadakan 

pemilihan sumber dana yang biayanya lebih rendah. Sebaliknya dengan mengetahui 

jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya 

sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana tersebut secara 

efisien. 

 

2.6.1.4 Perputaran Kas 

 Perputaran kas (cash turnover) menunjukkan pada beberapa kali uang kas 

berputar dalam suatu periode. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan penjualan. 

Perbandingan antara penjualan bersih dan rata-rata kas mencerminkan tingkat 

perputaran kas. Tingkat perputaran kas dapat dihitung sebagai berikut : 

                     timeX
CashAverage

SalesNet
TurnoverCash 1=   
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Makin tinggi tingkat perputaran kas semakin baik, hal ini berarti makin tinggi 

efisiensi penggunaan kas. Tetapi apabila tingkat perputaran kas terlalu tinggi berarti 

jumlah kas yang tersedia terlalu kecil untuk kegiatan perusahaan dan kondisi 

demikian dapat membahayakan posisi likuiditas perusahaan.     

 

2.6.2 Piutang  

2.6.2.1 Pengertian Piutang 

Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, maka perusahaan melakukan 

penjualan secara kredit. Dengan penjualan kredit, pada akhirnya akan menimbulkan 

piutang. Pengumpulan piutang seringkali tidak tepat waktu, namun sebagian besar 

dari piutang akan terkumpul dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Oleh karena 

itu piutang dimasukkan ke dalam komponen aktiva lancar perusahaan. 

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002:81), mendefinisikan piutang sebagai 

berikut : 

“Piutang adalah merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang 

timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit”. 

 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2005: 229), piutang dagang didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Piutang dagang adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap 

seseorang atau perusahaan lain”. 

  

 Kebijakan penjualan kredit sengaja dilakukan untuk memperluas pasar dan 

memperbesar hasil penjualan. Dengan kebijakan penjualan kredit ini juga akan 

menimbulkan resiko bagi perusahaan akan tidak dapat ditagihnya sebagian atau 

bahkan mungkin seluruh dari piutang tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus 

memperhitungkan biaya atas resiko tidak dapat ditagihnya piutang tersebut dalam 

bentuk bad debt expense. 
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2.6.2.2 Penilaian Piutang 

 Perusahaan pada umumnya menentukkan jumlah tertentu dari piutang yang 

diperkirakan tidak dapat ditagih. Pencadangan menyisihkan dimuka untuk tagihan 

yang tidak dapat ditagih kemudian hari dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada 

akhir periode fiskal.  

 Adapun tujuan dari pembentukan jurnal penyesuaian tersebut adalah: 

1. Mengurangi nilai piutang dagang yang diharapkan tidak dapat dicairkan 

menjadi uang tunai di waktu yang akan datang. 

2. Mengalokasikan taksiran beban karena pengurangan nilai tersebut ke periode 

berjalan. 

 

Masalah piutang menjadi begitu penting dalam kaitannya dalam perusahaan 

manakala harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Disamping itu 

piutang juga harus dikelola dengan efisien yang menyangkut tentang laba atau 

tambahan laba yang diperoleh dengan perubahan kebijakan penjualan dengan beban 

yang timbul karena adanya piutang. 

Dalam hubungan ini haruslah ditentukan lebih dahulu “batas resiko” yang 

ditanggung oleh perusahaan yang akan disediakan sebanyak 10% dari jumlah piutang 

tidak terbayar. Hal tersebut tidaklah dianggap sebagai hal yang tidak terduga. 

Ketentuan persentase ini perlu untuk memperhitungkan keuntungan yang diharapkan 

akan diterima. 

Adapun tujuan perusahaan untuk menginvestasikan dananya dalam piutang : 

1.  Untuk meningkatkan penjualan. 

2.  Untuk meningkatkan laba. 

3.  Untuk menghadapi persaingan.   
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Jumlah piutang dalam perusahaan dipengaruhi oleh : 

1. Volume penjualan kredit. 

2. Syarat pembayaran untuk penjualan kredit. 

3. Ketentuan pembatasan kredit 

4. Kebiasaan pelanggan dalam memenuhi kewajiban. 

5. Tingkat bunga pinjaman jangka pendek. 

6. Kebijakan dalam pengumpulan piutang.  

 

Kebijakan piutang yang baik dapat mendorong kegiatan dan sekaligus 

menambah perolehan laba. Alternatif kebijakan yang dipilih antara lain : 

1. Batasan kredit diperlonggar. 

2. Jangka waktu pembayaran diperpanjang. 

3. Pemberian potongan tunai yang menarik minat pelanggan. 

 

Upaya lain untuk memperkecil resiko adalah : 

1. Pengumpulan informasi dan penyelidikan tentang kemampuan kesediaan 

debitur untuk memenuhi kewajibannya. 

2. Pengklasifikasian debitur berdasarkan resiko tidak tertagihnya piutang. 

3. Seleksi terhadap para debitur yang didasarkan pada pertimbangan 

penambahan keuntungan dan penambahan biaya atau kerugian yang harus 

ditanggung. 

 

2.6.2.3 Perputaran Piutang 

Piutang selalu dalam keadaan berputar dalam periode perputaran, periode 

terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. 

Makin lemah, makin lama syarat pembayarannya, berarti makin lama modal terikat 

pada piutang yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu 

adalah makin rendah. Dalam hal ini tingkat perputaran piutang memberi gambaran 

berapa kali dalam rata-rata piutang terjadi atau timbul dan diterima pembayarannya 
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dalam suatu periode. Tingkat perputaran piutang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas atau aktivitas dari piutang perusahaan. Perhitungannya dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

         timeX
ceivableAverage

salescreditnetAnnual
TurnoverceivableAccount 1

Re
Re =  

 

Semakin besar tingkat perputaran piutang, menandakan semakin singkat waktu 

antara piutang tercipta karena penjualan kredit dengan pembayaran piutang. Dengan 

kata lain semakin cepat perputaran piutang maka akan semakin baik. Perputaran 

piutang memberikan gambaran tentang kecepatan waktu pengumpulan piutang, untuk 

pihak intern perusahaan dapat digunakan untuk mengukur efektifitas pengumpulan 

piutang. Periode terikatnya modal dalam piutang per hari rata-rata pengumpulan 

piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turnovernya. 

 

Hari
Turnoverceivable

PeriodeCollectionAverage ..........
Re

360 ==  

 

SalesCreditNet

ceivableAverage
ceivableOfDays

Re360
Re

×=  

 
 

Tinggi rendahnya perputaran piutang, mempunyai efek yang langsung terhadap 

besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Makin tingginya tingkat 

perputaran piutang, berarti makin cepat perputarannya, yang berarti makin pendek 

waktu terikatnya modal dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan net credit 

sales tertentu, dengan naiknya turnover nya. 
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2.6.3 Persediaan  

2.6.3.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan merupakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar bagi 

sebagian besar perusahaan industri. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan 

proses produksi dan penjualan secara lancar. Persediaan barang sebagai elemen 

modal kerja merupakan aktiva yang selalu berputar. Kesalahan dalam penentuan 

besarnya investasi dalam persediaan dapat menekan keuntungan perusahaan. 

 Bagi perusahaan dagang, persediaan barang dagangan memungkinkan 

perusahaan memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan bagi perusahaan industri, 

persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk memperlancar 

kegiatan produksi, sedangkan persediaan barang jadi dimaksudkan untuk memenuhi 

permintaan pasar. 

 Bambang Riyanto (2001:70) mendefinisikan inventory sebagai berikut : 

 “ Inventory merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran, 
yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di 
dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari 
barang yang bersangkutan”. 

  

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2005:229), persediaan didefinisikan 

sebagai berikut : 

 “Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk 

dijual kembali atau digunakan  dalam kegiatan perusahaan”. 

 

2.6.3.2 Jenis-Jenis Persediaan 

 Persediaan barang yang terdapat didalam perusahaan dapat dibedakan atau 

dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut dalam urutan pengerjaan 

produk. Menurut Sofjan Assauri (2004:171), jenis-jenis persediaan dapat dibedakan 

menjadi: 

”1. Persediaan bahan baku (Raw material stock). 
2. Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased parts atau 

component stock). 
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3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang perlengkapan   
(supplies stock). 

4. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in 
process atau progress stock). 

5.  Persediaan barang jadi (finished goods stock)”. 

Masing-masing jenis-jenis persediaan ini dijelaskan sebagai berikut: 

 1. Persediaan bahan baku (Raw material stock), yaitu persediaan dari barang-
barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. 

 2.  Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased parts atau 
component stock), yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang 
diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung di assembling dengan 
parts lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

 3.  Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang perlengkapan (supplies 
stock), yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam 
proses produksi untuk membantu berhasilnya proses produksi atau yang 
dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan 
bagian atau komponen barang jadi. 

 4.  Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in 
process atau progress stock), yaitu persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap 
bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu 
bentuk, tetapi perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 

 5.  Persediaan barang jadi (finished goods stock), yaitu persediaan barang-
barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk 
dijual kepada konsumen atau perusahaan lain. 

 

Tidak dapat dipungkiri persediaan sangat diperlukan dalam proses produksi 

perusahaan karena persediaan merupakan unsur yang paling penting dalam 

menunjang kelancaran kegiatan operasi perusahaan, tetapi juga tidak dapat disangkal 

bahwa suatu perusahaan akan mengalami kesulitan jika ia terlalu banyak atau terlalu 

sedikit menyimpan persediaan. Ketepatan keputusan penetapan jumlah persediaan 

dalam keadaan optimal (paling menguntungkan) merupakan suatu hal yang penting 

dan harus mendapatkan perhatian serius. 
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2.6.3.3 Fungsi Persediaan 

 Dilihat dari fungsinya, persediaan menurut Sofjan Assauri (2004:221) dapat 

dibedakan atas: 

“1. Batch Stock atau Lot Size Inventory. 

2. Fluctuation Stock. 

3. Anticipation Stock”. 

Fungsi-fungsi persediaan di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Batch Stock atau Lot Size Inventory 
Yaitu persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dalam 
jumlah lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Persediaan ini timbul 
bila bahan atau barang yang dibeli, dikerjakan atau diangkut dalam jumlah 
besar, sehingga barang-barang yang diperoleh lebih banyak dan cepat daripada 
penggunaannya dan pengeluarannya, akibatnya untuk sementara tercipta suatu 
persediaan. 

2. Fluctuation Stock 
Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 
konsumen yang tidak dapat diramalkan. Jadi perusahaan mengadakan 
persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen yang tidak tetap dan 
fluktuasinya tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. 

3. Anticipation Stock 
Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 
dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun 
dan untuk menghadapi penggunaan dan permintaan yang meningkat. Selain itu 
dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sulitnya diperoleh bahan-bahan 
sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan 
proses produksi. 

 

2.6.3.4 Kegunaan Persediaan 

 Sementara itu kegunaan persediaan menurut Sofjan Assauri (2004:220) adalah 

sebagai berikut: 

“1. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan 
yang dibutuhkan. 

2. Menghilangkan risiko dari material yang dipesan tidak baik sehingga 
harus dikembalikan. 

3. Untuk menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman 
sehingga dapat dipergunakan bila bahan itu tidak ada di pasaran.  
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4.  Mempertahankan stabilitas proses produksi perusahaan atau 
menjamin kelancaran proses produksi. 

5.  Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 
6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya 

dimana keinginan langganan pada suatu waktu dapat dipenuhi atau 
memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. 

7.  Membuat pengadaan atau proses produksi tidak perlu sesuai dengan 
penggunaan atau penjualannya”. 

 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa persediaan membentuk mata rantai 

antara produksi dan penjualan produk yang perlu direncanakan dan dikendalikan agar 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama perusahaan 

masih menjalankan operasinya maka selama itu operasional akan terus berputar. 

Perputaran aktiva operasional dimulai pada saat diinvestasikan dalam bentuk 

komponen seperti piutang, persediaan, sampai saat dimana persediaan berubah 

menjadi bentuk laba. Persediaan merupakan salah satu bentuk komponen dari aktiva 

operasional yang memegang peranan penting, semakin pendek waktu yang 

dibutuhkan dari persediaan atau dengan kata lain perputaran persediaan makin cepat 

maka semakin baik tingkat laba yang dihasilkan. 

 
Adapun resiko akibat persediaan yang terlalu besar adalah : 

1.  Terhentinya dana yang relatif besar sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk 

investasi lain yang menguntungkan. 

2. Beban biaya persediaan yang tidak sedikit. 

3. Risiko kerusakan maupun turunnya kualitas barang. 

 

2.6.3.5 Biaya Persediaan 

 Untuk pengambilan keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan, ada 

beberapa biaya variabel yang dipertimbangkan, biaya tersebut antara lain yaitu: 

1.  Biaya Penyimpanan (holding cost atau carrying cost), adalah biaya yang 

dikeluarkan atas investasi dalam persediaan dan pemeliharaan maupun 

investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan per 
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periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin 

banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk 

sebagai biaya penyimpanan adalah: 

a. Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk penerangan, pendingin 

ruangan dan sebagainya). 

b. Biaya modal (opportunity cost of capital) yaitu alternatif pendapatan 

atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. 

c. Biaya keusangan. 

d. Biaya perhitungan fisik. 

e. Biaya asuransi persediaan. 

f. Biaya pajak persediaan. 

g. Biaya pencurian, pengrusakan, dan perampokan. 

h. Biaya penerangan persediaan dan sebagainya.  

Biaya-biaya tersebut diatas adalah variabel apabila bervariasi dengan tingkat 

persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan (gudang) tidak variabel, 

maka tidak termasuk dalam biaya penyimpanan per unit.  

2. Biaya pemesanan atau pembelian (ordering cost atau procurement cost), 

yaitu biaya yang berasal dari pembelian pemesanan dari supplier atau biaya 

persiapan (setup cost) apabila item produksi didalam persediaan. Biaya-biaya 

ini meliputi: 

a. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. 

b. Upah. 

c. Biaya telepon. 

d. Pengeluaran surat menyurat. 

e. Biaya pengepakan dan penimbangan. 

f. Biaya pemeriksaan dan penerimaan. 

g. Biaya pengiriman ke gudang. 

h. Biaya hutang lancar dan sebagainya. 
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Biasanya biaya pemesanan tidak naik bila kuantitas pesanan bertambah besar. 

Tetapi apabila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesan, 

jumlah pesanan per periode turun, maka biaya pemesanan total akan turun. Ini 

berarti biaya pemesanan total per periode (tahunan) adalah sama dengan 

jumlah pesanan yang dilakukan setiap periode dikalikan biaya yang harus 

dikeluarkan setiap kali pesan.  

3. Biaya persiapan (manufacturing cost atau set up cost), hal ini terjadi apabila 

bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk memproduksi barang-barang 

tertentu. Biaya ini terdiri dari: 

a. Biaya mesin-mesin menganggur. 

b. Biaya tenaga kerja langsung. 

c. Biaya penjadwalan. 

d. Biaya ekspedisi dan sebagainya. 

Seperti halnya biaya pemesanan, biaya penyiapan total per periode adalah 

sama dengan biaya penyiapan dikali dengan jumlah biaya penyiapan per 

periode. 

4. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan (shortage cost), adalah biaya 

yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan beban. 

Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut: 

a. Kehilangan penjualan. 

b. Kehilangan langganan. 

c. Biaya pemesanan khusus tenaga kerja langsung. 

d. Biaya ekspedisi. 

e. Terganggunya operasi. 

f. Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. 

Biaya kekurangan bahan sulit diukur dalam prakteknya terutama karena 

kenyataannya biaya ini sering merupakan opportunity cost yang sulit 

diperkirakan secara objektif. 
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2.6.3.6 Economic Order Quantity 

 Economic order quantity (EOQ) adalah jumlah kuantitas barang yang dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah 

pembelian yang optimal. 

 Besarnya EOQ dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

C

OR
EOQ

××= 2
 

Keterangan : 

R = Jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu (dinyatakan dalam 

unit). 

 O = Biaya pesanan untuk setiap kali pesan (ordering cost). 

 C = Biaya penyimpanan per unit (carrying cost) 

  

 Pembelian berdasarkan EOQ hanya dibenarkan kalau syarat-syaratnya dipenuhi. 

Adapun syarat utamanya adalah : 

1.  Harga pembelian bahan per unitnya konstan. 

2. Setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. 

3.  Jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil yang ini 

berarti kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. 

 

2.6.3.7 Reorder Point 

 Selain menggunakan EOQ, dalam menentukan jumlah persediaan harus 

diperhatikan juga mengenai kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali 

(Reorder Point) dan persediaan pengaman (Safety Stock). 

Reorder point (ROP) adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi 

sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu 

adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. 
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Besarnya ROP dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Reorder Point = Lead Time × Kuantitas Pemakaian Per Hari 

 Reorder Point = Safety Stock + Kebutuhan Selama Lead Time 

 

Apabila pemakaian setiap periode tidak pasti, maka perusahaan perlu 

mempertahankan persediaan pengaman (safety stock) agar ketidakpastian atau 

keterlambatan datangnya pesanan yang baru dan pemakaian bahan tidak mengganggu 

operasi perusahaan. 

 Analisa EOQ, ROP dan SS dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

persediaan yang tepat sepanjang asumsi yang mendasari terpenuhi. Menentukan 

tingkat persediaan yang tepat adalah penting untuk mengetahui jumlah dana yang 

dapat dialokasikan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan dana. Dengan 

demikian, maka keuangan perusahaan dapat dikendalikan guna menunjang likuiditas 

perusahaan. 

 

 2.6.3.8 Perputaran Persediaan 

 Tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan angka yang 

menunjukkan kecepatan penggantian persediaan dalam suatu periode tertentu 

biasanya dalam satu tahun. Angka ini diperkirakan dengan membagi semua harga 

persediaan yang terdiri dari bahan-bahan dan barang-barang yang dipergunakan 

selama setahun dengan jumlah nilai rata-rata persediaan. 

 Likuiditas atau aktivitas dari inventory di dalam suatu perusahaan diukur 

dengan tingkat perputaran (turnover) dari inventory tersebut dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

                  timeX
InventoryAverage

SoldGoodsofCost
TurnoverInventory 1=  
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Untuk masing-masing jenis usaha biasanya ada suatu skala inventory turnover 

yang dianggap baik sehingga jika inventory turnover berada di bawah titik ini akan 

menandakan keadaan yang illikuid atau “inactive inventory” sedangkan di atas titik 

ini akan menunjukkan jumlah inventory yang terlalu kecil, sehingga bisa 

menyebabkan kekurangan persediaan.  

 

2.6.4 Hutang Dagang  

2.6.4.1 Pengertian Hutang Dagang 

 Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan tidak lepas dari pembelian 

bahan, barang ataupun jasa dari supplier. Dan perusahaan juga tidak selalu dapat 

membayarnya secara tunai, dan alternatif pembayarannya adalah secara kredit, yang 

disebut juga hutang dagang. Hutang dagang merupakan bagian dari hutang lancar, 

dan berarti juga merupakan bagian dari modal kerja bersih. 

Hutang dagang sangat penting dalam penghitungan modal kerja untuk dua 

alasan sebagai berikut : 

1. Kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah akibat dari aktiva 

lancar yang melebihi kewajiban lancar dapat memenuhi kecukupan margin of 

safety. 

2. Kewajiban lancar merupakan pengurangan dari aktiva lancar dalam kaitannya 

dengan modal kerja. 

Perusahaan umumnya membeli dari perusahaan lain secara kredit, dan hutang 

yang timbul atas pembelian tersebut dicatat sebagai hutang dagang. Hutang dagang 

adalah bagian dari hutang jangka pendek, yang berkisar 40% dari total kewajiban 

perusahaan.  

Sementara itu Gitman (2006:670) juga memberikan definisi mengenai hutang 

dagang, yaitu: 

“accounts payable are the major source of unsecured short-term financing 
from business firms. They result from transactions in which merchandise is 
purchased but no formal note is signed to show the purchaser’s liability to 
the seller”. 
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Jadi hutang dagang adalah hutang perusahaan yang timbul atas pembelian 

bahan, barang atau jasa secara kredit. 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2005:79), hutang dagang didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Hutang dagang adalah hutang yang timbul sebagai akibat dari kegiatan 

usaha normal perusahaan“. 

 

2.6.4.2 Konsep Hutang Dagang 

Hutang dagang timbul karena adanya pembelian yang dilakukan secara kredit 

atau “on open account” dan hutang dagang ini merupakan sumber utama dari 

pembelanjaan jangka pendek yang tidak berjaminan. Hutang dagang meliputi semua 

transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk 

catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak 

pembeli kepada penjual. Dengan menerima barang yang dikirimkan oleh pihak 

penjual maka pihak pembeli pada dasarnya sudah setuju untuk membayar jumlah 

yang disyaratkan dalam transaksi tersebut. 

Persyaratan-persyaratan kredit dalam transaksi seperti ini biasanya dinyatakan 

dalam faktur penjualan dan pada umumnya faktur tersebut disertakan dalam barang 

yang dikirimkan. Persyaratan kredit tersebut sangat penting bagi pembeli dan harus 

selalu diperhatikan dalam merencanakan semua pembelian yang akan dilakukan. 

Sekalipun kewajiban-kewajiban pihak pembeli tampaknya tidak terlalu 

mengikat secara hukum dibandingkan dengan apabila ada pernyataan khusus yang 

ditandatangani, tetapi secara yuridis tidak ada perbedaan diantara kedua macam 

persetujuan tersebut. Bilamana perusahaan pembeli dalam keadaan bankrut, maka 

baik pihak penjual yang melakukan transaksi secara “on open account” (piutang 

dagang) maupun pihak penjual yang memegang surat buku penagihan (piutang surat 

berharga) akan mempunyai hak yang sama atas aktiva perusahaan yang bankrut 

tersebut. Keuntungan satu-satunya dengan menggunakan surat berharga adalah bahwa 
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hal tersebut memberikan suatu bukti yang lebih kuat kepada pemegangnya atas 

barang-barang yang sudah dijualnya. 

Dengan kata lain, kedudukan pemegang surat berharga akan lebih baik dalam 

situasi dimana pihak pembeli menolak mengakui adanya pembelian yang dilakukan 

kepada pihak penjual. Dalam kenyataan sehari-hari, surat berharga sangat jarang 

digunakan kecuali dalam hal dimana pihak penjual meragukan kemampuan pihak 

pembeli. 

 

2.6.4.3 Aspek-aspek Hutang Dagang 

Berbicara mengenai hutang dagang, ada beberapa aspek penting menurut 

Lukman Syamsuddin (2007:324), yaitu: 

“1. Penentuan awal kredit. 
2. Periode kredit. 
3. Potongan tunai (cash discount). 
4. Periode potongan tunai.  
5. Persyaratan kredit”. 

Aspek-aspek tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut : 

 1. Penentuan awal kredit, awal periode kredit harus dinyatakan dengan jelas 
dalam perjanjian-perjanjian atas persyaratan kredit yang diberikan, dapat 
dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya berdasarkan tanggal faktur, dimulai 
pada akhir bulan ataupun pada saat barang diterima.  

 2. Periode kredit, adalah jumlah hari mulai dari saat perhitungan periode kredit 
sampai dengan saat pembayaran keseluruhan jumlah hutang. 

 3. Potongan tunai (cash discount), merupakan pengurangan jumlah hutang 
apabila pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai yang sudah 
ditetapkan. Dari sudut pandang supplier yang tujuan utamanya adalah untuk 
mengumpulkan piutang secepat mungkin, maka pemberian potongan tunai 
diharapkan untuk menjadi insentif yang akan mendorong pihak pembeli 
membayar dengan segera.  

 4.  Periode potongan tunai, menunjukkan jumlah hari dalam masa potongan tunai 
masih dapat diambil, yaitu mulai sejak awal perhitungan periode kredit sampai 
dengan hari terakhir potongan tunai. 

 5. Persyaratan kredit, yang ditawarkan oleh suatu perusahaan berisi informasi 
yang menyatakan tentang periode kredit, besarnya potongan tunai, periode 
potongan tunai serta saat penentuan awal periode kredit. 
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2.6.4.4 Perputaran Hutang Dagang  

Penggunaan rasio perputaran hutang dagang juga diperlukan karena merupakan 

bagian dari hutang lancar, yang merupakan pengurang dari aktiva lancar untuk dapat 

menghasilkan modal kerja bersih. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa cepat 

perusahaan dapat melunasi pembelian kepada supplier.  

Adapun rumus dari account payable turnover adalah :  

 

timeX
PayableAccountAverage

Purchases
TurnoverPayableAccount 1=  

 

Salah satu kesulitan dalam menghitung rasio ini bahwa pembelian biasanya 

tidak terdapat di dalam Laporan Keuangan. Perhitungan pembelian adalah sebagai 

berikut : 

 

Purchase = Cost of Goods Sold + Ending inventory - Beginning Inventory 

 

2.7 Hubungan Kas, Piutang, Persediaan dan Hutang dagang 

 Kas, piutang, persediaan dan hutang dagang selalu dalam keadaan berputar atau 

selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi. Periode perputaran ini 

dimulai pada saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen aktiva 

lainnya. 

 Makin pendek periode tersebut berarti makin tinggi tingkat perputarannya. Kas 

yang terdapat dalam perusahaan diinvestasikan kembali kepada persediaan, yang 

nantinya akan menghasilkan penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Apabila 

penjualan secara kredit maka terjadilah piutang, dan dari piutang tersebut akan 

menjadi kas kembali apabila konsumen membayar kembali hutangnya. Kemudian 

dari kas tersebut, perusahaan kembali menggunakannya untuk membayar pembelian 

bahan mentah kepada supplier.  
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2.8 Hubungan Modal Kerja dengan Likuiditas 

 Semua unsur yang ada dalam modal kerja misalnya kas, piutang, persediaan dan 

lain-lain, itu ditujukkan untuk menjaga kontinuitas perusahaan dan memenuhi 

kewajiban perusahaan yang telah sampai waktunya. Kemampuan perusahaan untuk 

membayar itu tidaklah sama tetapi baik buruknya tingkat likuiditas ditentukan oleh 

banyak atau sedikitnya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja dalam 

suatu perusahaan tidaklah selalu tetap jumlahnya. Besar kecilnya kebutuhan modal 

kerja tersebut tergantung pada : 

1. Periode perputaran atau terikatnya modal kerja. 

2. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. 

 
Kekeliruan bagi perusaahaan dalam menginvestasikan dana yang diperoleh 

dimana kemungkinan perusahaan mengalami posisi over likuid, sehingga mempunyai 

efek langsung terhadap kemungkinan adanya jumlah rentabilitas semakin menurun. 

Posisi likuid dan over likuid mempunyai akibat langsung terhadap modal kerja 

(working capital), dibagian lain mempengaruhi rentabilitas perusahaan. Oleh karena 

itu, kesinambungan antara likuiditas, modal kerja, rentabilitas dan alokasi modal kerja 

pada tiap-tiap aktiva perlu dijaga dengan seksama. Disamping itu ketiga faktor 

tersebut mempunyai hubungan satu sama lain, misalnya menganalisa modal kerja 

merupakan analisa likuiditas dalam jangka pendek, karena dengan menganalisa 

modal kerja lebih diketahui keadaan sesungguhnya dari likuiditas perusahaan. 

Bagaimanapun juga baiknya tingkat likuiditas perusahaan tetapi jika tingkat modal 

kerja buruk, maka sulit dipertanggungjawabkan. 

Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya tingkat modal kerja tetapi 

bila menunjukkan perusahaan ada dalam posisi yang illikuid, maka posisi modal kerja 

itu tidak akan mempunyai arti. Oleh karena itu, perusahaan menghendaki adanya 

posisi likuiditas dan modal kerja yang tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. 

 


