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v  MOTTO  
“The more you that you read, the more things 

you will know, the more that you learn, the more 

place you will go”. 
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1  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Di era globalisasi ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terus berkembang secara pesat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pada saat ini kondisi persaingan semakin tajam dalam dunia usaha, sehingga para pelaku ekonomi dituntut untuk berinovasi membuat serta melaksanakan strategi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, baik secara individual maupun koorporasi. Setiap perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya tidak terlepas dari tujuannya yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal dalam kelangsungan hidup perusahaan. Suatu perusahaan atau badan usaha yang berorientasi pada laba selalu mempunyai tujuan akhir memperoleh laba. Keuntungan atau laba merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Makin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka makin kuat dan tangguh perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan di masa depan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu disebut profitabilitas. Dalam mencapai profitabilitas yang maksimal perusahaan harus dihadapkan dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas yang dimilikinya. Volume penjualan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kemajuan suatu perusahaan. Volume penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perusahaan juga menjadi lebih tinggi. Dengan demikin biaya-biaya perusahaan relatif lebih dapat ditekan sehingga mendorong 



2  perusahaan mengefektifkan modal untuk mengembangkan usahanya. Efisiensi penggunaan biaya juga mempengaruhi profitabilitas yang didapat perusahaan. Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain penggunaan modal kerja harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Profit margin digunakan mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan. Dengan kata lain profit margin berpengaruh terhadap profitabilitas dikaitkan dengan penjualan perusahaan. Sedangkan faktor terakhir yang mempengaruhi profitabilitas adalah struktur modal perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional di perusahaaan. Modal kerja menyediakan kas yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di perusahaan tersebut. Modal kerja itu berdasarkan pada perputaran modal kerja yang optimal. Dapat dijabarkan modal kerja perusahaan itu digunakan untuk membayar gaji pegawai perusahaan, pembelian bahan mentah untuk diproduksi membayar ongkos angkutan, membayar hutang, serta membayar biaya-biaya lainnya. Modal kerja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan diharapkan dapat kembali masuk ke perusahaan dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil penjualan produk yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian modal kerja yang berasal dari penjualan produk tersebut akan dikeluarkan lagi untuk biaya operasional berikutnya. 



3  Perusahaan  pada  umumnya  bertujuan memperoleh laba secara efisien dari pemanfaatan potensi yang di milikinya dengan baik. Dana yang digunakan  untuk  kegiatan  operasional  sehari  hari yang disebut modal kerja. Menurut Munawir dalam Irawan, A.R., dkk (2015)  “Modal  kerja  atau  kadang  disebut  gross working  capital  adalah  aktiva  lancar  dikurangi dengan kewajiban lancar”. Modal kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembelanjaan perusahaan.  Apabila  perusahaan  tidak  bisa mempertahankan  modal  kerja  yang  memuaskan, maka mungkin perusahaan tidak dapat membayar kewajiban– kewajiban yang telah jatuh tempo dan bahkan mungkin dapat dilikuidasi. Pengelolaan modal kerja harus dilaksanakan dengan efektif, jika modal kerja efektif berarti penyediaan modal kerja besarnya sesuai dengan kebutuhan sehingga modal kerja tidak berlebihan juga tidak terlalu kecil agar dapat menghasilkan laba dalam tingkat tertentu. Selain menghasilkan laba modal kerja harus mampu memenuhi seluruh kewajiban jatuh tempo dari perusahaan. Pengelolaan modal kerja ini sangat berpengaruh terhadap performa perusahaan dari segi peningkatan laba. Pengelolaan modal kerja merupakan tanggung jawab utama setiap manajer atau pimpinan di setiap perusahaan. Manajer harus lebih teliti dalam pengawasan terhadap modal kerja agar sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif di masa yang akan datang. Manajer juga perlu mengetahui perputaran modal kerja agar dapat menyusun rencana aktivitas untuk periode mendatang. Selain mengetahui perputaran modal kerja, seorang manajer harus menghindari adanya 



4  kelebihan atau kekurangan modal kerja. Jika terjadi kelebihan modal maka akan mengakibatkan adanya dana yang menganggur dan berarti mangabaikan kesempatan untuk mendapatkan laba. Selain itu jika kekurangan modal maka akan mengakibatkan tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan lebih rendah dari yang direncanakan. Maka dari itu, diperlukan perhitungan yang tepat dalam mengelola modal kerja agar tercapai keseimbangan yang optimal. Modal kerja merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam perusahaan yang harus diperhatikan dalam pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena modal kerja sangat menunjang dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan terutama dalam meningkatkan laba. Modal kerja adalah dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya yang akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Modal kerja ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan operasional usaha. Modal kerja yang dimiliki perusahaan haruslah memadai. Sebab salah satu kegagalan dari sebuah perusahaan adalah tidak mencukupinya modal kerja tersebut. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk kegiatan operasionalnya maka besar kemungkinan perusahaan akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Demikian pula dengan halnya bila perusahaan melakukan investasi yang berkelebihan modal kerja, maka laba perusahaan akan berkurang karena kelebihan investasi dana tersebut dapat digunakan untuk investasi lain yang dapat menguntungkan oleh perusahaan. Modal kerja yang tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang 



5  tinggi pula. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Dengan demikian modal kerja merupakan suatu unsur yang diperlukan oleh suatu perusahaan karena modal kerja tersebut berpengaruh terhadap laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut, karena modal kerja perusahaan tidak akan berjalan kegiatan operasional sehari-hari dengan maksud memperoleh laba yang diinginkan. Manajer harus selalu menilai apabila modal yang tertanam dalam aktiva lancar itu terlalu besar atau kecil, untuk menghindari ketidak tepatan modal kerja. Manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendlian terhadap penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini dapat diketahui dari posisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan setiap akhir periode. PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) sebagai kawasan industri pemerintah merupakan tempat untuk  industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengakuan internasional berupa Sertifikat ISO 9001, menjadi perusahaan BUMN terbaik serta peringkat pertama, kawasan industri dalam lingkungan Kementrian BUMN Versi Infobank 2013. Hal ini menjadikan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) sebagai pengelola Kawasan Industri di kawasan Timur Indonesia yang terdepan. Kebijakan pembangunan industri nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 2005-2025 yang direncanakan secara nasional maupun melalui pendekatan industri berbasis produktivitas wilayah (Daerah) telah memberikan sumbangan berarti bagi Pembangunan Ekonomi 



6  Nasional dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan dunia usaha (sumber : Profil ptkawasanindustrimakassar) Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul penelitian “Analisis Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Kawasan Industri Makassar (KIMA)”. 
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Kawasan Industri Makassar (KIMA)?” 
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengelolaan modal kerja terhadap peningkatan laba pada PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). 
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk evaluasi atas pengendalian modal kerja yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 



  8  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. 
2.1.2 Siklus Akuntansi Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. a. Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan disalah satu unsur posisi keuangan perusahaan. b. Dokumen dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. c. Jurnal (Journal) adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen yang dimiliki. 

d. Akun (Account) adalah kelas informasi dalam sistem akuntansi. 
e. Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama masing-masing. 



9  
f. Buku Besar (General Ledger) adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya. 
g. Laporan Keuangan. 

2.2 Definisi Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 1. Neraca (Balance Sheet)Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu.Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan kedalam sebuah persamaan akuntansi: Aktiva = Kewajiban + Ekuitas. 2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil 



10  usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. 3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Owner Equity) Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam pos-pos ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.Selama periode tersebut, perubahan ekuitas pemegang saham dapat disebabkan oleh penerbitan dan pembelian kembali saham, serta penginvestasian kembali laba bersih yang masih tersisa (setelah pembagian deviden) ke dalam perusahaan.Perubahan ekuitas pemegang saham pada umumnya meliputi komponen modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, akumulasi laba (rugi) komprehensif lainnya, dan saham yang diperoleh kembali. 4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. 5. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya.Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.  



11  
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah: 1. Menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerjaserta perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan  keuangan  yang  disusun  untuk  tujuan  ini  memenuhi  kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan  semua  informasi  yang  mungkin  dibutuhkan  pemakai  dalam pengambilan  keputusan  ekonomi  karena  secara  umum  menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai  yang  ingin  menilai  apa  yang  telah  dilakukan  atau pertanggungjawaban  manajemen  berbuat  demikian  agar  mereka  dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mangangkat kembali atau mengganti manajemen.” Laporan  keuangan  pada  hakekatnya  bersifat  umum  dalam  arti  laporan  tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  



12  Melalui analisa  laporan  keuangan  akan  dapat  dilihat  kemampuan  perusahaan  dalammemenuhi  kewajiban  jangka  pendek,  struktur  modal  perusahaan,  distribusi  dari aktiva,  keefektifan  penggunaan  aktiva  hasil  usaha  atau  pendapatan  yang  dicapai perusahaan. 
2.2.3 Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Langkah-langkah yang dilakukan biasanya sebagai berikut: 1. Neraca.Menyusun neraca saldo, yaitu suatu daftar rekening-rekening (akun) buku besar dengan saldo debit atau kredit.Neraca saldo ini disusun jika semua jurnal sudah dibukukan ke dalam masing-masing rekeningnya. 2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Karena beberapa transaksi yang terjadi yang dicatatat pada tanggal terjadinya itu masih tidak sesuai dengan keadaan pada akhir periode, maka perlu dikumpulkan data tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk membuat jurnal penyesuaian. 3. Menyusun neraca lajur (daftar kerja).Neraca lajur merupakan suatu cara untuk memudahkan penyusunan laporan-laporan keuangan. Penyusunan neraca lajur dimulai dari nomor 2 diatas. Saldo yang sudah disesuaikan akan nampak dalam kolom neraca saldo disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. 4. Menyusun laporan keuangan.Laporan keuangan ini adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dan laporan-laporan lainnya. Laporan-laporan tersebut dapat disusun langsung dari neraca lajur, karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang akan dilaporkan dalam neraca atau 



13  laporan laba rugi. Kolom neraca dan laba rugi dalam neraca lajur (daftar kerja) diubah bentuknya sehingga dapat dihasilkan neraca dan laporan laba rugi yang mudah dibaca dan dianalisis. 5. Menyesuaikan dan menutup rekening-rekening.Data yang diperoleh dalam langkah nomor 2 dipakai sebagai dasar untuk membuat jurnal penyesuaian yang perlu dan kemudian dibukukan ke rekening-rekening dalam buku besar. 6. Menyusun neraca saldo sesudah penutupan sesudah jurnal penyesuaian dan penutupan buku dibukukan ke masing-masing rekeningya, untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit rekening-rekening yang masih terbuka dibuat neraca saldo sesudah penutupan.Neraca saldo seperti ini hanya berisi rekening-rekening riel saja, sedang rekening nominal semuanya sudah ditutup. 7. Menyesuaikan kembali rekening-rekening.Jurnal penyesuaian kembali dibuat pada hari pertama periode berikutnya dengan maksud untuk memudahkan pembuatan jurnal periode berikutnya. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal untuk menghapus rekening-rekening antisipasi (accrued) dan transitoris (prepaid) yeng timbul dari jurnal penyesuaian akhir periode dan mengembalikannya ke rekening nominal. Perlu diketahui bahwa jurnal penyesuaian kembali ini hanya untuk memudahkan pembuatan jurnal periode berikutnya, sehingga jika tidak dibuat jurnal penyesuaian kembali, akan diperoleh hasil yang sama dengan jika dibuat jurnal penyesuaian kembali. Perbedaannya hanya pada jurnal yang berkaitan dengan rekening prepaid dan accrued. 



14  
2.3 Pengelolaan Modal Kerja Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Dana yang telah dikeluarkan diharapkan akan dapat kembali lagi kedalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produk. Uang yang masuk dari hasil penjualan produk tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi selanjutnya. Salah satu rumus untuk menghitung tentang perputaran modal kerja adalah working capital turnover rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja (netto) yang berputar pada suatu periode siklus kas (cash cycle) yang terdapat di perusahaan, dihitung dengan rumus yang bersumber dari buku kasmir (2012) berikut: 

Working Capital Turnover = ���������		�
��(������	�����
����������	�����
)….(1) 
2.3.1 Pengertian Modal Kerja 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.Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap  utang  jangka  pendek  menurut Djarwanto dalam Susanti, C.D., dkk (2014). Definisi tersebut diatas menunjukkan bahwa modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan dana yang telah dikeluarkan diharapkan dapat kembali masuk dalam jangka waktuyang pendek. Ada tiga konsep atau definisi modal kerja yang umum dipergunakan yakni: 



15  1. Konsep Kuantitatif Konsep ini memberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana yang tersedeia untuk tujuan operasi jangka pendek. 2. Konsep Kualitatif Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. 3. Konsep Fungsional Konsep ini menjelaskan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (dana) dari usaha pokok perusahaan. Dari uraian diatas diatas tidak hanya memusatkan modal kerja, hanya sebatas pada jumlah yang diperlukan oleh suatu perusahaan yang harus ada untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas modal kerja yang ada pada perusahaan tersebut dan apa fungsi dari dana tersebut. 
2.3.2 Jenis-jenis Modal Kerja Setiap perusahaan memiliki jenis modal kerja yang berbeda-beda, termasuk akan kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode belum tentu sama. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan proyeksi volume produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Perubahan itu sendiri kemungkinan besar disebabkan adanya permintaaan yang tidak sama dari waktu ke waktu, seperti adanya permintaan disebabkan musiman. 



16  Menurut Jumingan dalam Alimuddin, H. (2016) modal kerja menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1. Modal Kerja Permanen Modal kerja permanen adalah jumlah modal kerja minimal yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk dapat melaksanakan operasinya atau sejumlah modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan dalam: a. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. b. Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelanggarakan luas produksi yang normal. 2. Modal Kerja Varibel Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari: a. Modal kerja musiman merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. b. Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtor c. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan. 



17  Dengan adanya penggolongan modal tersebut diatas, maka bagi para manajer keuntungan tidak sulit mencari sumber pembelanjaan yang tepat untuk membiayai modal kerjanya.Misalnya modal kerja permanen sumber dananya berasal dari kredit jangka panjang atau modal sendiri, sedangkan modal kerja variabel berasal dari kredit bank, hutang jangka pendek, obligasi dan kredit perdagangan. 
2.3.3 Unsur-unsur Modal kerja Pada dasarnya unsur-unsur aktiva lancar dapat dianggap sebagai unsur-unsur modal kerja, yang terdiri dari: 1. Kas  Kas adalah alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan, setiap saat digunakan. Menurut Lukman Syamsuddin dalam Wahyudi, A (2016) strategi dasar yang harus digunakan perusahaan dalam mengelola kasnya sebagai berikut  a. Membayar utang dagang selambat mungkin asalkan jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan.Tetapi memanfaatkan setiap potongan tunai yang menguntungkan bagi perusahaan. b. Mengatur perputaran persediaan secepat mungkin tetapi hindarilah resiko kehabisan persediaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada masa-masa selanjutnya (konsumen kehilangan kepercayaan kepada perusahaan). 



18  c. Kumpulkan piutang secepat mungkin tetapi jangan mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang karena ketatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penjualan kredit dan engumpulan piutang. Ada tiga motif utama yang menyebabkan perusahaan menanamkan modal atau uang kas yang untuk sementara waktu belum digunakan dalam bentuk efek surat-surat berharga jangka pendek: a. Motif transaksi Efek  surat-surat  berharga  jangka  pendek  yang  akan diuangkan kembali untuk menutup pembayaran pada masa yang akan  datang  sudah  diketahui  sebelumnya  dikatakan  sebagai “pembelian  marketable  

securities dengan  motif  transaksi”. Perusahaan-perusahaan  yang  harus  melakukan  pembayaran  atas kewajiban-kewajiban  dalam  waktu  dekat  pada  umumnya  sudah memiliki  sejumlah  uang  kas  untuk  pembayaran  tersebut,  tetapi sebelum  tiba  saat  pembayaran,  perusahaan  dapat menginvestasikan  uang  kas  tersebut  dalam  efek  surat-surat berharga  jangka  pendek  (marketable  securities)  yang  jatuh temponya  sebelum  atau  paling  tidak  bersamaan  dengan  saatpembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. b. Motif berjaga-jaga Penanaman  modal  dalam  marketable  securities  dengan motif berjaga-jaga ini dimaksudkan untuk memberikan sejumlah alat  likuid  kepada  perusahaan  yang  dapat  diuangkan  dengan segera  untuk  



19  memenuhi  pengeluaran-pengeluaran  yang  tidak diperkirakan  sebelumnya.  Dengan  perkataan  lain,  penanaman modal  dalam  marketable  securities dengan  motif  berjaga-jaga adalah  untuk  melindungi  perusahaan  dari  ketidakmampuan menutup  pengeluaran-pengeluaran  uang  kas  yang  terjadi  tanpa diduga-duga sebelumnya. c. Motif spekulasi Investasi  dalam  marketable  securities yang  dilakukan karena  tidak  adanya  pemakaian  lain  dari  uang  kas  yang  untuk sementara  waktu  belum  digunakan  disebut  sebagai  investasi dengan motif spekulasi. Investasi dalam marketable securities ini baru akan diuangkan kalau perusahaan sudah dapat menemukan pemakaian yang tepat dari dana tersebut.  2. Piutang Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Piutang merupakan harta perusahaan atau koperasi yang timbul karena  terjadinya  transaksi  penjualan  secara  kredit  atas  barang  dan jasa  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan.  Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat  menjadi  bagian  yang  besar  dari  likuiditas  perusahaan.  Besar kecilnya  piutang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Piutang digolongkan menjadi : 



20  a. Piutang  usaha  (account  receivable),  adalah  jumlah  pembelian secara  kredit  dari  pelanggan.  Piutang  ini  biasanya  diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. 
b. Wesel  tagih  (notes  receivable)  adalah  surat  utang  formal  yang diterbitkan  perusahaan  sebagai  bentuk  pengakuan  utang.  Wesel tagih  biasanya  memliliki  waktu  tagih  antara  60  sampai  90  hari atau  lebih  lama  serta  mewajibkan  pihak  yang  berhutang  untuk membayar  bunga.  Wesel  tagih  dan  piutang  usaha  biasa  disebut piutang dagang (trade 

account). c. Piutang  lain-lain  (other  receivable)  mencakup  selain  piutang dagang.  Contoh  piutang  dagang  lain-lain  adalah  piutang  bunga, piutang  karyawan,  uang  muka  karyawan,  dan  restitusi  pajak penghasilan. Piutang ini bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan karenanya piutang jenis ini akan diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian lain yang terpisah dari neraca. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  piutang  seperti  yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto dalam Wahyudi, A (2016) sebagai berikut :  a. Volume Penjualan Kredit Makin  besar  proporsi  penjualan  kredit  dari  keseluruhan penjualan  memperbesar  jumlah  investasi  dalam  piutang.  Dengan makin  besarnya  volume  penjualan  kredit  setiap  tahunnya  bahwa perusahaan  itu  harus  menyediakan  investasi  yang  lebih  besar  lagi dalam  piutang.  Makin  



21  besarnya  jumlah  piutang  berarti  makin besarnya  resiko,  tetapi  bersamaan  dengan  itu  juga  memperbesar profitability. b. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit Syarat  pembayaran  penjualan  kredit  dapat  bersifat  ketat  atau lunak.  Apabila  perusahaan  menetapkan  syarat  pembayaran  yang ketat  berarti  bahwa  perusahaan  lebih  mengutamakan  keselamatankredit  daripada  pertimbangan  profitabilitas.  Syarat  yang  ketat misalnya  dalam  bentuk batas  waktu  pembayaran  yang  pendek, pembebanan  bunga  yang  berat  pada  pembayaran  piutang  yang terlambat c. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit Dalam  penjualan  kredit  perusahaan  dapat  menetapkan  batas maksimal  atau  plafond bagi  kredit  yang  diberikan  kepada  para langganannya.  Makin  tinggi  plafond yang  ditetapkan  bagi  masingmasing langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam  piutang. Sebaliknya,  jika  batas  maksimal  plafond  lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil. d. Kebijaksanaan Dalam Mengumpulkan Piutang Perusahaan  dapat  menjalankan  kebijaksanaan  dalam pengumpulan  piutang  secara  aktif  atau  pasif.  Perusahaan  yang menjalankan  kebijaksanaan  secara  aktif,  maka  perusahaan  harus mengeluarkan  uang  yang  lebih  besar  untuk  membiayai  aktivitas pengumpulan  piutang,  tetapi  dengan  menggunakan  cara  ini,  maka piutang  yang  ada  akan  lebih  cepat  tertagih,  sehingga  akan  lebih memperkecil  jumlah  piutang  



22  perusahaan.  Sebaliknya,  jika perusahaan  menggunakan  kebijaksanaan  secara  pasif,  maka pengumpulan  piutang  akan  lebih  lama,  sehingga  jumlah  piutang perusahaan akan lebih besar.  e. Kebiasaan Membayar Dari Para Langganan Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discountakan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil, sedangkan langganan  membayar  periode  setelah  cash  discount  akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas. 3. Persediaan Menurut Lukman Syamsuddin dalam Wahyudi, A (2016) persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar  untuk  sebagian  besar  perusahaan  industri. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk  menjamin  kelancaran  proses  produksi,  sedangkan  barangjadi harus  selalu  tersedia  sebagai  ”buffer  stock”  agar  memungkinkan perusahaan  memenuhi  permintaan  yang  timbul.  Ada  tiga  bentuk utama  dari  persediaan  perusahaan  yaitu  persediaan  bahan  mentah, persediaan  barang  dalam  proses  dan  persediaan  barang  jadi. Untuk  menentukan  kebijaksanaan  tingkat  persediaan  barang yang  optimal  perlu  diketahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Menurut Mohamad Muslieh dalam Wahyudi, A (2016) faktor-faktor tersebut adalah: a. Biaya persediaan barang (Inventory Cost). 



23  b. Sejauhmana permintaan barang oleh pembeli dapat diketahui. c. Lama  penyerahaan  barang  antara  saat  dipesan  dengan  barang tiba, atau disebut sebagai lead time atau delivery time. d. Terdapat  atau  tidak  kemungkinan  untuk  menunda  pemenuhan pesanan dari pembeli atau disebut sebagai backlogging. e. Kemungkinan  diperolehnya  diskonto  untuk  pembelian  dalam jumlah  besar.  Dengan  menerima  diskonto  untuk  pembeliaan dalam  jumlah  besar  total  biaya  persediaan  barang  akan berkurang.  Tetapi  pembelian  dalam  jumlah  besar  meningkatkan biaya  penyimpanan  atau  holding  cost.  Sedangkan  pembelian kurang  dari  jumlah  minimum  tidak  diperoleh  diskonto,  tetapi biaya pesanan akan meningkat. Dengan demikian terdapat  tradeoff dalam keputusan untuk mengambil diskonto atau tidak. 
2.3.4 Sumber Modal Kerja Pada umumnya sumber modalkerja suatu perusahaan dapatberasal dari:  1. Hasil  operasi  perusahaanadalah  jumlah  net  income  yang  nampak laporan  perhitungan  rugi  laba  ditambah  dengan  depresiasi  dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan.  Dengan adanya keuntungan  atau laba rugi  dari  perusahaan,  dan  apabila  laba  tersebut  tidak  diambil  oleh pemilik  perusahaan  maka  laba  tersebut  akan  menambah  modal perusahaan yang bersangkutan. 2. Keuntungan  dari  penjualan  surat-surat  berharga  (investasi  jangka pendek). 3. Penjualan aktiva tidak lancar 



24  
2.3.5 Penggunaan Modal Kerja Penggunaan  modal  kerja  akan  menyebabkan  perubahan  bentuk  maupun penurunan jumlah  aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva  lancar tidak  selalu diikuti dengan  berubahnya atau turunya  jumlah modalkerja yang dimiliki oleh perusahaan.Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunya modal kerja adalah: a. Pembayaran  biaya  perusahaan.  Hal  ini  dapat  ditentukan  dengan menganalisa laporan perhitungan rugi laba perusahaan. b. Kerugian-kerugian  yang  diderita  oleh  perusahaan karena adanya penjualan  surat  berharga  atau  efek  maupun  kerugian  insidentil lainnya. c. Adanya  pembentukan  dana  atau  pemisahan  aktiva  lancar  untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. d. Adanya  penambahan  atau  pembelian  aktiva  tetap,  investasi  jangka panjang,  atau  aktiva  tidak  lancar  lainnya  yang  mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar sehingga mengurangi modal kerja. e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang. f. Pengambilan  uang  atau  barang  dagangan  oleh  pemilik  perusahaan untuk kepentingan pribadinya. 
2.3.6 Pentingnya Modal Kerja Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya dapat menutupi kerugian dan mengatasi keadaan kritis ataupun darurat tanpa membahayakan keuangan 



25  perusahaan.Pentingnya modal kerja bagi perusahaan memegang perana utama. Apabila perusahaan tidak memiliki modal kerja yang cukup akan menghambat kegiatan operasionalnya sehari-hari, bahkan kesempatan untuk memperbesar penjualan dan memperoleh tambahan pendapatan dapat tertunda. Dilain pihak kekurangan modal kerja akan mengurangi tingkat likuiditas badan usaha apabila kewajiban membayar utang jangka pendeknya terhambat. Manfaat dari modal kerja menurut Manullang dan Sinaga dalam Alimuddin, H (2016) yaitu, sebagai berikut: a. Melindungi perusahaan terhadap penurunan nilai aktiva lancar. b. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajibannya tepat waktu. c. Menjamin perusahaan untuk memiliki credits standing yang semakin besar sehingga perusahaan selalu siap dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. d. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. e. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggan. f. Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Menurut Jumingan dalam Alimuddin, H (2016) manfaat tersedianya modal kerja yang cukup adalah sebagai berikut: 



26  a. Melindungi perusahaan dari akibat buruk turunnya aktiva lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya nilai persediaan karena harganya merosot. b. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. c. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai sehingga mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. d. Menjamin perusahaan memiliki kredit standing dan dapat mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian dan sebagainya. e. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya. f. Memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang menguntungkan kepada pelanggan. g. Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa dan suplai yang dibutuhkan. h. Memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam periode resesi atau depresi 
2.3.7 Kebijakan Modal Kerja Setiap  perusahaan  memiliki  kebijakan  yang  berbeda  dalam  mencapaitujuannya.  Untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  kebijakan  dalam  pengelolaan modal kerja juga berbeda. 



27  Menurut Martono dan Hartijo dalam Alimuddin, H (2016) ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan yaitu: 1. Kebijakan konservatif Kebijakan  modal  kerja  konsevatif  merupakan  modal  kerja  yang dilakukan   secara  hati-hati.  Pada  kebijakan  konsevatif  ini  modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber  dana  jangka  panjang,  sedangkan  sebagian  modal  kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. 2. Kebijakan Agresif Pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana  jangka  panjang,  sedangkan  sebagian  modal  kerja permanen  dan  modal  kerja  variabel  dibelanjai  dengan  sumber  dana jangka pendek. 
  



28  3. Kebijakan Moderat Pada  kebijakan  ini  aktiva  yang  bersifat tetap  yaitu  aktiva  tetap  dan modal  kerja  permanen  dibelanjai  dengan  sumber  dana  jangka panjang,  sedangkan  modal  kerja  variabel  dibelanjai  dengan  sumber dana  jangka  pendek.  kebijakan  moderat  mencerminkan  kebijakan manajemen  yang  konservatif  sekaligus  agresif.  Kebijakan  ini memisahkan  secara  tegas  bahwa  kebutuhan  modal  kerja  yang sifatnya tetap dibelanjai dengan sumber  modal  yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Sumber modal yang permanen seperti saham, sedangkan sumber modal berjangka panjang yang lain adalah obligasi (hutang jangka panjang). 
2.3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja Menurut  Jumingan  dalam Alimuddin, H (2016)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  jumlah modal kerja adalah sebagai berikut :  1. Sifat  umum  atau  tipe  perusahaan.  Modal  kerja  yang  dibutuhkan perusahaan  jasa  relatif  lebih  rendah  karena  karena  investasi  dalam persediaan dan piutang dalam pencairannya  yang  relatif  lebih cepat. Berbeda  dengan  perusahaan  industri  yang  memerlukan  modal  kerja yang cukup besar dengan tingkat perputaran persediaan dan piutang yang relatif rendah. 2. Waktu  yang  diperlukan  untuk  memproduksi  atau  mendapatkan barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu.Makin  panjang  waktu  yang  diperlukan  untuk  memproduksi barang  atau  untuk  



29  memperoleh  barang  maka  akan  semakin  besar kebutuhan akan modal kerja. 3. Syarat pembelian dan penjualan. Dalam syarat kredit pembelian yang menguntungkan  akan  memperkecil  kebutuhan  uang  kas  yang  harus ditanamkan  dalam  persediaan.  Sedangkan  syarat  kredit  penjualan, semakin  lunak (jangka kredit  lebih panjang)  yang diberikan kepada langganan  akan  semakin  besar  kebutuhan  modal  kerja  yang  harus ditanamkan dalam piutang.  4. Tingkat  perputaran  persediaan.  Semakin  sering  persediaan  diganti(dibeli  dan  dijual  kembali)  maka  kebutuhan  modal  kerja  yang ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan semakin rendah untuk  mencapai  tingkat  persediaan  yang  tinggi  diperlukan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. 5. Tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga tergantung pada  periode  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengubah  piutangmenjadi  uang  kas.  Apabila  piutang  terkumpul  dalam  waktu  pendek berarti kebutuhan akan modal kerja akan semakin rendah atau kecil. 6. Pengaruh  konjungtur.  Pada  periode  makmur  aktivitas  perusahaan meningkat dan perusahaan cenderung membeli barang lebih banyak memanfaatkan  harga  yang  masih  rendah  sebaliknya  pada  periode depresi  volume  perdagangan  menurun,  perusahaan  cepat -cepat berusaha menjual barangnya dan menarik piutangnya. 



30  7. Derajat  resiko  kemungkinan  menurunnya  harga  jual  aktiva  jangka pendek.  Menurunnya  nilai  riil  dibanding  dengan  harga  buku  surat surat  berharga,  persediaan  barang  dan  piutang  akan  menurunkan modal  kerja.  Untuk  melindungi  diri  dari  hal  yang  tidak  terduga dibutuhkan  modal  kerja  yang  relatif  besar  dalam  bentuk  kas  atau surat-surat berharga.  8. Pengaruh  musim  perusahaan  yang  dipengaruhi  oleh  musim membutuhkan  jumlah  maksimum  modal  kerja  untuk  periode  yang relatif  pendek.  Modal  kerja  yang  ditanamkan  dalam  bentuk persediaan  barang  berangsur-angsur  meningkat  dalam  bulan-bulan menjelang puncak penjualan.   9. Credit  rating  dari  perusahaan.  Jumlah  modal  kerja,  dalam  bentuk termasuk  surat-surat  berharga,  yang  dibutuhkan  perusahaan  untuk membiayai operasinya tergantung kepada kebijaksanaan penyediaan uang kas. Penyediaan uang kas ini tergantung pada: credit rating dari perusahaan  (kemampuan  meminjam  uang  dalam  jangka  pendek), perputaran  persediaan  dan  piutang,  dan  kesempatan  mendapatkan potongan harga dalam pembelian. 
2.3.9 Manajemen Modal Kerja Menurut Horne dan Wachowicz dalam Ashanty, E. (2016) manajemen modal kerja adalah administrasi asset lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Manajemen modal kerja adalah pengaturan total dan jumlah masing-masing komponen modal kerja dan 



31  pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Seorang manajer diharapkan mampu mengelola modal kerja dengan baik agar dapat mendukung kegiatan operasinya dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan passive lancar.Manajemen modal kerja mempunyai beberapa pengertian penting bagi perusahaan.Pertama, modal kerja menunjukkan ukuran besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim atas perusahaan yang diwakili oleh hutang lancar.Kedua, investasi dalam aktiva lancar, piutang dan persediaan barang adalah sensitif terhadap tingkat produksi dan penjualan.Tingkatan (level) investasi dalam aktiva lancar ditentukan oleh “trade-

off” antara manfaat dan biayanya. Semakin besar posisi aktiva lancar, semakin besar biaya pengadaannya disertai opportunity cost dari investasi. Manfaat tambahan akan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah modal kerja menurut Tampubolon dalam Ashanty, E. (2016). 
2.3.10 Siklus Modal Kerja Modal  kerja  selalu  dalam  keadaan  berputar  selama  perusahaan  yang bersangkutan masih terus melakukan kegiatan usaha  (going current).  Modal kerja digunakan untuk kegiatan pembiayaan oprasi perusahaan sehari – hari. Periode  perputaran  modal  kerja  (working  capital  turn  over)  dimulai  dari saat kas diinvestasikan dalam komponen – komponen modal kerja sampai kembali kembali  lagi  menjadi  kas.  Kegiatan  perputaran  ini  dinamakan  lingkaran  modal kerja.  Makin  pendek  periode  perputaran  modal  kerja  berarti  



32  makin  cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turn – over 

rate). 

2.4 Laba Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk menghitung tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan adalah net profit margin rumus ini digunakan untuk mengukur keuntungan netto atau laba bersih per rupiah penjualan. Semakin besar angka yang dihasilkan, menunjukkan kinerja yang semakin baik, rumus yang bersumber dari buku Kasmir (2012) adalah sebagai berikut: 
Net Profit Margin = ����	��� !"	#�$�%�"	&�'�(	()*+)	&�,'-�%�,	��� !" x	100	%…..(02) 

2.4.1 Pengertian Laba Berikut pengertian laba menurut beberapa ahli: 1. Menurut Harahap dalam Utami, A. (2017) laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. 2. Menurut Suwardjono dalam Utami, A. (2017) laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerangan barang atau jasa). 3. Menurut Putranto dalam Utami, A. (2017) mengemukakan bahwa laba adalah perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi dari pada biaya untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. 



33  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan diatas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi. 
2.4.2 Relevansi Konsep Laba Laba merupakan item laporan keuangan mendasar dan penting yang memiliki berbagai kegunaan dalam bebagai konteks. Menurut Arfan dan Suprasto dalam Susanti, S. (2018) laba secara umum diyakini sebagai dasar untuk: 1. Laba merupakan dasar untuk perpajakan dan pendistribusian kembali kesejahteraan di antara individual. 2. Laba diyakini sebagai petunjuk bagi kebijakan dividen perusahaan dan penyimpanan.Laba yang diakui merupakan indicator jumlah maksimum yang dapat didistrubusikan sebagai deviden dan ditahan untuk ekspansi atau diinvestasikn kembali dalam perusahaan. 3. Laba dipandang sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan. Secara umum dihipotesiskan bahwa investor akan memaksimumkan kembalian atas modal yang diinvestasikan, sepadan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. 4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba masa mendatang dan kejadian ekonomi masa mendatang. 5. Laba diyakini sebagai ukuran efisiensi.Laba merupakan ukuran pengelolaan manajemen atas sumber daya perusahaan dan efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 



34  
2.4.3 Jenis Laba Jenis laba dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: 1. Laba Kotor Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. 2. Laba Operasional Laba operasional adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. 3. Laba Sebelum Dikurangi Pajak atau EBT (Earning Before Tax) Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa.Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 4. Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak.Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dan perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham. 
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2.5 Penelitian Terdahulu Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 1.  Annas Wahyudi  (2016) Analisis Pengelolaan Modal Kerja Untuk Menilai Return On Investment (ROI) (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Gudang Garam Tbk Periode 2010-2014) Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa kinerja pengelolaan  modal kerja dilihat dari (1) perputaran modal kerja dikategorikan kurang karena dibawah 6 kali (2) perputaran kas sudah baik karena sudah di atas 10 kali (3) perputaran piutang sudah  baik karena sudah  mencapai  di atas 7,2 kali (4) perputaran persediaan  masih  dikategorikan  kurang  karena  di  bawah  dari  standar  industri  yaitu  3,4  kali.  Kinerja ROI  perusahaan  sudah  baik  karena  sudah  berada  di  atas  standar  rata-rata  industri yaitu 5,08 kali. 2.  Hariyanti Alimuddin (2016) Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Semen Tonasa (Persero) Di Kabupaten Pangkep Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  modal kerja  berpengaruh  positif dan  tidak  signifikan terhadap  profitabilitas  pada  PT.  Semen  Tonasa  (Persero)  di Kabupaten Pangkep. 3.  Abdul Rahman Lubis (2016) Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Likuiditas Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt. Siantar Top Tbk ) Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis melihat bahwa sumber modal kerja terbesar perusahaan berasal dari Laba bersih. Sedangkan sumber lainnya berasal dari berkurangnya asset tetap, bertambahnya kewajiban imbalan pasca kerja dan bertambahnya kewajiban jangka panjang perusahaan. Sedangkan penggunaan modal kerja ditujukan untuk pembayaran cash deviden, pembelian aktiva tetap, dan membayar kewajiban jangka panjang. Pengelolaan Sumber dan Penggunaan Modal kerja perusahaan pada kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah cukup baik. Jika dilihat hasil rasio likuiditas, rasio likuiditas PT. Siantar Top Tbk sudah cukup baik. Hasil dari rasio likuiditas PT. Siantar Top Tbk menunjukkan bahwa dari kurun waktu 5 (lima) tahun perusahaan hanya mengalami kenaikan/peningkatan likuiditas dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu sebesar 2,22 dan 2,76. Sedangkan pada tiga tahun lainnya yaitu 2013, 2014, dan 2015 rasio likuiditas lebih rendah yaitu sebesar 2,44, 2,09 dan 2,37. 



36  
2.6 Kerangka Pikir Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang kas yang  dimiliki  perusahaan,  atau  dana  yang  harus  tersedia  untuk  membiayai kegiatan  operasional  perusahaan  sehari-hari.  Ketersediaan  modal  kerja  yang cukup  akan  menunjang  tercapainya  profitabilitas  perusahaan.  Semakin tinggi tingkat efektifitas modal kerja maka kinerja operasional perusahaan semakin baik namun  kesalahan  dalam  mengelola  modal  kerja  mengakibatkan  kegiatan  usaha dapat terhambat atau terhenti sama sekali.Masalah  yang  cukup  penting  dalam  pengelolaan  modal  kerja  adalah menentukan  seberapa  besar  kebutuhan  modal  kerja  suatu  perusahaan. Pengelolaan modal kerja mempunyai lima bagian penting yang pertama yaitu pengelolaan kas, menurut John Maynard Keynes menyatakan bahwa ada tiga motif untuk memiliki kas, yaitu motif transaksi, motif berjaga dan motif spekulasi. Bagian yang kedua yaitu pengelolaan piutang menurut Lukman Syamsuddin persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar  untuk  sebagian  besar  perusahaan  industri. Bagian yang ketiga yaitu pengelolaan persediaan setiap perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya.Persediaan yang tinggi memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang mendadak. Bagian keempat yaitu sumber dana jangka pendek. Dana jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Bagian kelima yaitu aktiva lancar dan struktur utang, pengelolaan aktiva tetap yaitu aktiva yang berubah 



37  menjadi kas memerlukan waktu lebih dari satu tahun, biasanya disebut sebagai 
capital budgeting. Penelitian ini dilakukan pada PT KIMA yang merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang penyewaan gedung untuk operasi perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan modal kerja terhadap peningkatan laba dengan menggunakan analisis Working Capital 

Turnover untuk mengetahui tingkat perputaran modal kerja perusahaan dan analisis Net Profit Margin dengan tujuan untuk mengetahui berapa laba bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Hasil penelitian ini kemudian dikembalikan ke PT KIMA untuk dijadikan rekomendasi bagi perusahaan. Gambar kerangka pikir dapat dilihat dibawah ini.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

PT KIMA PENGELOLAAN MODAL KERJA PENINGKATAN LABA HASIL REKOMENDASI ANALISIS WCT 
(Working Capital 

Turnover)  ANALISIS NPM 
(Net Profit Margin) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  mengambil  objek  penelitian  pada kantor PT Kawasan 

Industri Makassar (KIMA) yang bertempat di jl Perintis Kemerdekaan KM 15. 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Januari 

sampai dengan bulan Februari 2019. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunkan adalah data kuantitatif yakni 

modal kerja serta laba perusahaan. Menurut Sugiyono (2010:12) data  kuantitatif  

adalah  data  penelitian  yang  berupa  angka-angka  dan  tabel. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah: 

a. Data  Primer:  merupakan  data  yang  berasal  dari  sumber  pertama  yang 

dikumpulkan  secara  khusus  dan berhubungan  langsung  dengan  yang 

diteliti.  Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan  adalah  data 

berupa pengelolaan modal kerja serta laba perolehan perusahaan tahun 

2015-2017. 

b. Data  Sekunder:  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh 

peneliti  secara  tidak  langsung  melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Penelitian ini tidak menggunakan data sekunder. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan atau dokumen yang 

terkait dengan pengelolaan modal kerja dan perolehan laba pada PT. Kawasan 

Industri Makassar. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dari tahun 

2015-2017. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

terjun langsung ke objek yang diteliti. 

b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni laporan keuangan 

dan data terkait modal serta perolehan laba pada PT Kawasan Industri 

Makassar (KIMA). 

3.5 Metode Analisis Data 

Berdasarkan metode ini maka besarnya pengelolaan modal kerja 

ditentukan  oleh  perputaran  dari  komponen-komponen  (elemen-elemen)  modal  

kerja   

1. Working Capital Turnover = ���������		�
��(������	�����
����������	�����
) 
2. Net Profit Margin         = 

����		�
��	������	�����	(���)���������		�
�� x100 
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Keterangan:  

1. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah 

satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu. 

2. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran keuntungan 

dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan 

atas penjualan. 

3.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan batasan-batasan yang dipakai 

untuk menghindari interpretasi yang lain terhadap variabel yang diteliti. Adapun 

defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengelolaan Modal Kerja 

Adalah bagaimana cara perusahaan dalam mengelola dan memaksimalkan 

modal kerjanya sehingga dapat meraih keuntungan yang semakin meningkat 

tiap tahunnya.  

2. Peningkatan Laba 

Merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, karena 

berhasil atau tidaknya managemen dalam mengelola perusahaan dapat dilihat 

dari meningkat atau tidaknya laba yang diperoleh pada periode selanjutnya, 

peningkatan laba dapat juga dijadikan sebagai alat pengukur prestasi atau 

kinerja managemen dalam mengelola perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah  Singkat Perusahaan PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Kawasan Industri yang pertama di Kawasan Timur Indonesia.  PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar berlokasi di Kelurahan Daya dan Bira Kecamatan Biringkanaya, terbentang diatas areal seluas 203 Ha dan akan dikembangkan menjadi 703 Ha. Berada sekitar 15 Km dari pusat Kota Makassar yang sekaligus sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kima dapat ditempuh 20 menit dari pelabuhan laut Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan (Tol) dan 20 menit dari Bandar Udara Hasanuddin yang menjadikan Kima sangat strategis sebagai pusat pengembangan berbagai jenis industri di Kawasan Timur Indonesia. Pada awal berdirinya, PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar semula bernama ‘Ujung Pandang Industri Estate” (UPIE). Pembentuukan UPIE ini dilakukan oleh Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan beserta Kanwil Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan dan JICA (Japan International Coorporation Agency) pada tahun 1975/1976. Pembangunan fisik kawasan tahap I (Sarana, Prasarana, dan Instansi Pengolahan Limbah) selesai pada tahun 1985 dan pada tahun itu pula dibentuk Badan 



42  Pengelola Sementara (BPS) Kawasan Industri berdasarkan SK Perindustrian RI No. 482/M/SK/12/1985. Kemudian, pembentukan Badan Hukum Kawasan Industri Makassar selesai pada tahun 1988 dengan Akte Notaris No. 55 Tanggal 31 Maret 1988 jo. Perubahan Akte Notaris Ny. Asmara Noer, SH No. 22 Tanggal 16 Maret 1998 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-7008HT01.04/1998 dengan nama perseroan “PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar”. Kepemilikan saham PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar adalah 100% pemerintah dengan komposisi sebagai berikut : a. Negara Republik Indonesia    60% b. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan  30% c. Pemerintah Daerah Tingkat II Makassar   10% 
4.1.2 Visi dan Misi Dalam upaya peningkatan peran perusahaan dalam membangun ekonomi nasional, PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar telah bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, manajemen, organisasi, dan sistem maupun asset yang dimiliki. Untuk tujuan tersebut, telah disepakati visi perusahaan sebagai berikut : “ 
Menjadikan perusahaan yang terkemuka dalam bidang bisnis kawasan industry 

modern di pasar global”.  



43  PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar sebagai Badan Usahan Milik Negara mengembang Misi : Memberikan jasa pengelola kawasan industry modern 

dan jasa diverifikasi lainnya yang bermutu baik, berwawasan lingkungan kepada 

investor dengan harga bersaing berdasarkan profesionalisme dan system 

manajemen berstandar internasional. 

4.1.3 Jenis dan Kegiatan Usaha Bisnis utama PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar adalah Penjualan Lahan Industri dan Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP). Lahan Industri yang ditawarkan berupa kapling dilengkapi dengan fasilitas darainase, saluran air bersih, dan saluran pembuangan air limbah industri sebagai wujud komitmen PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain fasilitas sarana dan prasarana, kapling yang ditawarkan memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjan, tahap pertama 20 tahun dan tahap kedua 30 tahun. Seperti halnya kapling industri, BPSP yang ditawarkan memiliki fasilitas yang memadai untuk industri. Dibangun dan ditawarkan dengan 2 (dua) tipe, masing-masing terdiri dari 6 unit. Tipe A, luas 315 m2 dan Tipe B, luas 504 m2. 
4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar terdiri atas 3 (tiga) orangKomisaris, 3 (tiga) orang Direksi dan dibantu 7 (tujuh) orang Manager.Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut : 



44  4.1.4.1 Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertanggungjawab langsung kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi (persero) Kima.Kewajiban Dewan Komisaris yaitu: a. Memberikan saran kepada RUPS mengenai RKT yang diusulkan Direksi. b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan. c. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam kepengurusan perusahaan. d. Melaksanakan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Perseroan. e. Mendorong manajemen mematuhi hukum dan ketentuan perusahaan. f. Menyusun dan menandatangani RJP, laporan keuangan dan surat saham. Wewenang Dewan Komisaris a. Mengambil keputusan-keputusan tertulis diluar rapat Dewan Direksi. b. Memberikan persetujuan pembuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan anggaran dasar. c. Memberhentikan sementara waktu anggota Direksi dengan alasan tertulis. d. Meminta secara tertulis hasil pelaksanaan tugas SPI. e. Meminta secara tertulis mengadakan rapat Direksi. f. Memberikan persetujuan atas pengeluaran-pengeluaran tertentu, akuisisi asset tertentu, divestasi asset tertentu, dan penerbitan surat pengakuan hutang. Tanggungjawab Dewan Komisaris : 



45  a. Pengarahan strategis bisnis. b. Melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan dijalankan oleh eksekutif dan manajer terbaik, memastikan perusahaan memiliki informasi, pengendalian dan sistem audit yang mencukupi dan bekerja baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan nilai-nilai yang berlaku serta mencegah dan menangani krisis dalam perusahaan. 4.1.4.2 Direksi Dewan Direksi bertanggungjawab langsung kepada dewan Komisaris. Kewajiban Direksi a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dari kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha. b. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan. c. Menyiapkan RJP (lima) tahun. d. Menyiapkan RKAP. e. Memberikan laporan berkala dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham. f. Memberikan pertanggungjawaban setiap tahun. g. Memberikan perhitungan tahunan perseroan untuk diaudit olehh akuntan/auditor. h. Memberikan pertnggungjawaban kepada seluruh stakeholders. Wewenang Direksi 



46  a. Sebagai pengelola perusahaan, Direksi berwewenang untuk menetapkan kebijakan dan mengatur kepegawaian. b. Sebagai wakil perusahaan, Direksi berwewenang untuk memberi kuasa tertulis didalam dan diluar pengadilan, mengatur penyerahan kekuasaan Direksi, dan memberikan kuasa tertulis kepada satu orang lebih atau orang lain untuk dan atas nama perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Tanggung Jawab Direksi a. Bertanggungjawab penuh sebagai pemegang amanat pemegang saham. b. Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugas. c. Bertanggungjawab penuh secara renteng atas kerugian termasuk dalam kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi. d. Bertanggungjawab penuh bila bertindak tanpa persetujuan Dewan Komisaris yang berakibat merugikan perusahaan atau pihak ketiga. 4.1.4.3 Direktur Utama Tugas Direktur Utama adalah untuk : 1. Mengkoordinir tugas dan fungsi Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Teknik dan Pemasaran. 2. Mengatur melaksanakan pemasaran yang telah ditetapkan. 3. Melakukan pelaksanaan atas kegiatan perusahaan. 4. Melakukan kebijaksanaan umum menurut anggaran dasar. 



47  5. Mengatur serta mengawasi tugas-tugas pokok dari Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI). Direktur Utama terdiri dari direktur adimistrasi keuangan dan direktur teknik pemasaran yang mana tugasnya sebagai berikut: a. Direktur Administrasi dan Keuangan Tugas Direktur Administrasi dan Keuangan adalah untuk : 1. Menyelenggarakan kebijaksanaan putusan direksi mengenai administrasi keuangan. 2. Melaksanakan tanggung jawab Direksi Utama yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan anggaran dasar. b. Direktur Teknik dan Pemasaran Tugas Direktur Teknik dan Pemasaran adalah untuk : 1. Menyelenggarakan kebijaksanaan putusan direktur pada bidang teknik dan pemasaran. 2. Melaksanakan tanggung jawab Direktur Utama yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan anggaran dasar. 4.1.4.4 Manajer a. Manajer Umum Kedudukan Manajer Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan bertugas untuk : 



48  1. Sebagai koordinator dan bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan kelancaran operasional dan rumah tangga perusahaan. 2. Merumuskan kebijaksanaan strategis dalam bidang SDM dan Umum. 3. Mengelola administrasi, sistem dan prosedur perusahaan. 4. Mengelola sumber daya manusia (SDM) 5. Mengelola sekretariat. 6. Mengevaluasi kinerja/produktivitas pegawai sesuai aturan perusahaan yang berlaku dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi. 7. Mengusahakan dan menyelenggarakan hak dan kewajiban pegawai sesuai aturan perusahaan. b. Manajer Keuangan dan Akuntansi Manajer Keuangan dan Akuntansi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan, yang bertugas untuk : 1. Sebagai Koordinator dan bertanggung jawab penuh mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan. 2. Merumuskan kebijaksanaan strategis dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan. 3. Mengelola keuangan, perpajakan, dan asuransi serta akuntansi perusahaan. 4. Mengkoordinir penyusunan RKAP, RJP, dan Laporan Manajemen. 5. Mengesahkan sebatas kewenangan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi yang berlaku. 



49  6. Menetapkan klasifikasi pembebanan pendapatan dan biaya. c. Manajer Diversifikasi Usaha Kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan keuangan, bertugas untuk : 1. Sebagai koordinator dan bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran kegiatan diversifikasi usaha. 2. Merumuskan kebijaksanaan strategis dalam bidang diversifikasi usaha dan pengembangan. 3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lainnya untuk peningkatan/pengembangan diversifiikasi usaha. d. Manajer Satuan Pengawasan Intern Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, bertugas untuk : 1. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan. 2. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap fungsi/aktivitas yang ada dalam perusahaan. 3. Melaksanakan pemeriksaan operasional dan financial. 4. Melaksankan pemeriksaan khusus tehadap unit-unit kerja yang terkait atas temuan auditor ekternal. 5. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direksi. 6. Menentukan langkah-langkah pembinaan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas perusahaan. 



50  e. Manajer Teknik Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Pemasaran, bertugas untuk : 1. Sebagai koordinator dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan yang bersifat teknis. 2. Merumuskan kebijaksanaan strategis dalam bidang teknik pengembangan kawasan dan usaha lain. 3. Mengawasi proyek-proyek kawasan. 4. Mengkoordinir terlaksananya kegiatan operasional WWTP termasuk pemeliharaan mesin-mesin WWTP. f. Manajer Security Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan pemasaran, bertugas untuk : 1. Sebagai koordinator dan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban serta keselamatan dalam kawasan. 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan diluar dan didalam kawasan. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemantauan lingkungan kawasan dan sekitarnya. g. Manajer Pemasaran Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Pemasaran : 



51  1. Sebagai koordinator dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan pemasaran. 2. Merumuskan kebijaksanaan strategis dalam bidang pemasaran. 3. Mengadakan negosiasi dan transaksi dengan calon investor. 4. Mengembangkan marketing network. 5. Merencanakan dan melaksanakan riset terhadap pasar dan produk  
4.2 Hasil Penelitian Dalam penelitian ini diperoleh data untuk semua variabel sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 
Data Penjualan Bersih 

Keterangan Tahun  Total  

(Dalam Rupiah) Penjualan Bersih  2015 27.446.655.960.40 Penjualan Bersih  2016 43.034.372.423.03 Penjualan Bersih  2017 36.862.760.246.87 
Sumber : Olah data Berdasarkan tabel data penjualan bersih diatas dapat kita lihat penjualan bersihPT. Kawasan Industri Makassar pada tahun 2015 sebesar Rp. 27.446.655.960.40, pada tahun 2016 penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar 



52  Rp. 43.034.372.423.03dan pada tahun 2017 hasil penjualan bersih mengalami penurunan dari Rp. 43.034.372.423.03 menjadi Rp. 36.862.760.246.87. Penjualan meningkat dan menurun dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kemampuan perusahaan dalam mengelola produknya yang akan dipasarkan, kebijaksanaan harga dan promosi yang ditetapkan perusahaan. Faktor eksternal misalnya servis yang diberikan kurang bagus, dan penetapan harga jual yang tinggi. Selain itu faktor lainnya misalnya adanya perubahan selera konsumen, adanya saingan baru. Mau produk sebagus apapun jika konsumen tidak ada uang maka tidak akan terjadi penjualan.Alasan lain penjualan menurun adalah karena adanya kompetitor lain yang menggeser usaha. Tidak bisa dipungkiri, dalam dunia usaha pasti selalu ada kompetitor yang berusaha menggeser usaha kita. 
Tabel 4.2 

Data Aktiva Lancar 

Keterangan Tahun  Total  

(Dalam Rupiah) Aktiva Lancar 2015 49.963.335.373.17 Aktiva Lancar 2016 63.634.384.976.46 Aktiva Lancar 2017 60.288.844.927.16 
Sumber : Olah data Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva lancar tahun 2015 sebesar Rp. 49.963.335.373.17 mengalami kenaikan pada tahun 2016 



53  sebesar Rp. 63.634.384.976.46 serta mengalami penurunan pada tahun 2017 dari jumlah Rp. 63.634.384.976.46 menjadi Rp. 60.288.844.927.16. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah aktiva lancar perusahaan dilihat dari investasi, pajak dibayar dimuka, piutang usaha, persediaan dan beban dibayar dimuka. sedangkan dilihat dari sisi penurunan hanya perkiraan kas dan setara kas. 
Tabel 4.3 

Data Kewajiban Lancar 

Keterangan Tahun  Total  

(Dalam Rupiah) Kewajiban Lancar 2015 6.895.517.044.25 Kewajiban Lancar 2016 7.279.326.392.66 Kewajiban Lancar 2017 11.368.713.016.45 
Sumber : Olah data Berdasarkan tabel 4.3  kewajiban lancar pada tahun 2015 berjumlah Rp. 6.895.517.044.25 sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.279.326.392.66 dan Rp. 11.368.713.016.45. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kewajiban lancar yang kenaikannya hampir 2X lipat dari tahun yang lalu tidak sebanding dengan kenaikan aktiva lancar sehingga kenaikan pada aktiva lancar dikatakan tidak signifikan dan tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar tidak sesuai yang diharapkan.  

 
 
 
 



54  
Tabel 4.4 

Data Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) 

Keterangan Tahun  Total  

(Dalam Rupiah) Laba Bersih Setelah Pajak 2015 13.203.112.655.10 Laba Bersih Setelah Pajak 2016 25.361.360.288.62 Laba Bersih Setelah Pajak 2017 19.723.329.449.19 
Sumber : Olah data Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat peneliti lihat bahwa laba bersih setelah pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.203.112.655.10 dan mengalami peningkatan dengan angka Rp. 25.361.360.288.62 pada tahun 2016 serta mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 19.723.329.449.19.  

4.3 Hasil Pembahasan  

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus, Working Capital 

Turnoveratau biasa juga disebut dengan perputaran modal kerja digunakan untuk mengukur atau menilai keefektivan modal kerja perusahaan selama periode tertentu (mengacu pada rumus pertama) dan Net Profit Marginatau margin laba bersih digunakan untuk mengukur keuntungan dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.  
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1. Analisis Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) 

 

Working Capital Turnover= ���������		�
��(������	�����
����������	�����
) 
Tabel 4.5 

Analisis Working Capital Turnover(Perputaran Modal Kerja) 

Tahun Penjualan Bersih Aktiva Lancar Kewajiban 

Lancar 

WCT 2015 27.446.655.960.40 49.963.335.373.17 6.895.517.044.25 0,64 Kali 2016 43.034.372.423.03 63.634.384.976.46 7.279.326.392.66 0,76 Kali 2017 36.862.760.246.87 60.288.844.927.16 11.368.713.016.45 0,75 Kali 
Sumber : Olah data Tabel  4.5 di  atas  menunjukkan  bahwa  perputaran  modal  kerja perusahaan  pada  tahun  2015  sebesar  0,64  kali  artinya  kemampuan modal kerja neto berputar sebanyak  0,64  kali dalam satu  periodenya. Secara  berturut-turut  perputaran  modal  kerja  pada  tahun  2016 sebanyak  0,76  kali,  tahun  2017  sebanyak  0,75 kali. Peyebab kenaikan rasio perputaran modal kerja karena penjualan meningkat (lebih besar dari peningkatan modal kerja). Sebaliknya penyebab penurunan rasio perputaran modal kerja karena penjualan menurun atau modal kerja meningkat (tapi penjualan turun).   
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2. Analisis Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin=����		�
��	������	�����	(���)���������		�
�� X100% 
Tahun Laba Bersih 

Sebelum Pajak 

Penjualan Bersih NPM Skala 2015 13.203.112.655.10 27.446.655.960.40 48,1 %  2016 25.361.360.288.62 43.034.372.423.03 58,9 % +  10,8 % 2017 19.723.329.449.19 36.862.760.246.87 53,5 % - 5,4 % 
Sumber : Olah data   Net  Profit  Marginmerupakan  rasio  yangdigunakan  untuk  menunjukkan  kemampuan perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan bersih. Net Profit Margin PT. Kawasan Industri Makassarpada  tahun  2015  adalah  48,1  %  dan  pada  tahun 2016  meningkat  sebesar 58,9 %,  tetapi pada  tahun  2017  mengalami  sedikit  penurunan menjadi 53,5 %. Penurunan dikarenakan adanya pendapatan yang mneurun dan pengeluaran yang banyal.   Semakin  tinggi Net Profit Margin   maka  menandakan  bahwa laba  perusahaan  tersebut  semakin  tinggi,  dan semakin  tinggi  Net Profit Margin  menandakan  bahwa perusahaan tersebut efisien dalam operasionalnya. Net Profit 

Margin  PT. Kawasan Industri Makassar ini  menandakan efisien setiap tahunnya dikarenakan perusahaan ini berhasil  meningkatkan  Net Profit Margin-nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :  Cara  efektif  dalam  menganalisis  pengelolaan modal  kerja  untuk  mengetahui  kondisi keuangan  perusahaan  pada  suatu  periode sehingga  dapat  memberikan  suatu  gambaran atau acuan bagi perusahaan unttuk menetapkan modal  kerja  yang  lebih  efektif,  dapat menggunakan  analisis  perubahan  modal  kerja, analisis  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja, analisis rasio-rasio keuangan.  Perputaran  Modal  Kerja  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  kurang baik,  karena  berada  di  bawah  standar  umum  rata-rata  industri  yaitu  6 kali.  Berturut-turut  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2017  rasionya masing-masing  sebesar: 0,64  kali;  0,76  kali;  0,75  kali.  Net Profit Margin PT. Kawasan Industri Makassardapat dikatakan baik karena berhasil menaikkan labanya pada  tahun  2015  adalah  48,1  %  dan  pada  tahun 2016  meningkat  sebesar 58,9 %,  tetapi pada  tahun  2017  mengalami  sedikit  penurunan menjadi 53,5 %.  



59  
B.Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi PT. Kawasan Industri Makassar  lebih efisien menggunakan biaya usaha sehingga laba usaha yang akan diterima lebih besar. Selain itu diharapkan manajemen PT. Kawasan Industri Makassar terus meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meminimalisir pengeluaran atau biaya-biaya serta melakukan inovasi terhadap produknya sehingga dapat memperbesar laba. 2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperpanjang periodepengamatan dan menggunakan lebih banyak rasio lagi  sehingga hasil penelitiannya lebih bermakna dan mendalam.  
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