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KONSEP MODAL KERJA

Dana tersebut berputar selama
perusahaan masih beroperasi

Dana yang dipergunakan untuk
membiayai operasi perusahaan sehari-
hari disebut modal kerja (Working 
Capital)

Dalam operasinya, perusahaan selalu
membutuhkan dana harian, seperti

membeli bahan mentah, membayar gaji
karyawan, membayar rekening listrik, 

dsb.

Dana yang dialokasikan tersebut
diharapkan akan diterima kembali dari
hasil penjualan produk yang dihasilkan

dalam jangka waktu kurang dari 1 
tahun



KONSEP MODAL KERJA

üModal kerja adalah investasi dalam harta jangka
pendek atau investasi dalam harta lancar (current
assets).
üManajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan
mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin
jumlah net working capital yang layak diterima
(acceptable) yang menjamin tingkat likuiditas
perusahaan.



KONSEP 
MODAL KERJA

Konsep Kuantitatif
Modal kerja menurut konsep ini adalah
keseluruhan aktiva lancar (Gross Working Capital)

Konsep Kualitatif
Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara
aktiva lancar atas hutang lancar (Net Working Capital)

Konsep Fungsionil
Konsep fungsionil mendasarkan pada fungsi dana yang 
digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang 
dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk
memperoleh pendapatan (income), baik pendapatan saat ini
maupun pendapatan masa yang akan datang.



CONTOH KONSEP MODAL KERJA

PT ABC
NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX



Modal kerja kuantitatif : Rp. 160.000.000

Modal kerja kualitatif : 
(160.000.000 – 100.000.000 = 60.000.000)

Modal kerja fungsionil :
Modal kerja riil :
kas 8.000.000
piutang dagang (75 %) 45.000.000
persediaan 80.000.000
penyusutan mesin 14.000.000
penyusutan gedung 24.000.000

-----------------
Modal Kerja Riil 171.000.000

Modal Kerja Potensial :
efek-efek 12.000.000
margin laba piutang (25 %) 15.000.000

-------------------
Modal Kerja Riil 27.000.000



JENIS MODAL KERJA

A. Modal Kerja Permanen
Yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat
menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam yakni: 
a. Modal Kerja Primer

Adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar 
perusahaan tetap bisa beroperasi. 

b. Modal Kerja Normal
Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat
produksi normal.
Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar
kapasitas normal perusahaan.



JENIS MODAL KERJA
B. Modal Kerja Variabel

Yaitu 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
b.   Modal Kerja Siklis
c.   Modal Kerja Darurat



.... LANJUTAN

a. Modal Kerja Musiman
Merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi
apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan, misalnya perusahaan
biscuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim
hari raya.

b. Modal Kerja Siklis
Yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh
fluktuasi konjungtur.

c. Modal Kerja Darurat
Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan.



MODAL KERJA PRIMER

MODAL KERJA NORMAL

MODAL 
KERJA 
MUSIMAN

MODAL 
KERJA 
SIKLIS

MODAL 
KERJA 
DARURAT



Kebijakan Modal Kerja

Kepercayaan internal adalah
kepercayaan dari pegawai dan
buruh, yang disebabkan karena
gaji dan upah tidak dibayar tepat
waktu

Sedangkan kepercayaan eksternal
adalah kepercayaan dari partner 
bisnis khususnya kreditur, yang 
disebabkan karena utang yang 
jatuh tempo tidak dibayar tepat
waktu

Jika suatu perusahaan kehilangan
dua kepercayaan tersebut dapat
dipastikan akan bangkrut

Kebijakan modal kerja merupakan
strategi yang diterapkan oleh
perusahaan dalam rangka
memenuhi kebutuhan modal kerja
dengan berbagai alternatif
sumber dana.

Manajemen pada umumnya
mengambil kebijakan modal kerja
agresif, moderat, konservatif, 
tergantung keberaniannya
mengambil risiko bisnis. 

Kesalahan dalam mengelola modal 
kerja mengakibatkan hilangnya
kepercayaan internal dan
eksternal



KEBIJAKAN
MODAL KERJA

Kebijakan Konservatif
Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal
kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka
panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek.

Kebijakan Moderat
Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka
waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva
tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva tetap
dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka
panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel
akan didanai dengan sumber dana jangka pendek.

Kebijakan Agresif
Dalam kebijakan agresif perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana
jangka pendek.  Pada pendekatan ini perusahaan berani menanggung risiko
yang cukup besar.

#3

#2

#1



PENTINGNYA
MODAL KERJA

Ø Sebagian besar pekerjaan manajer
keuangan dicurahkan pada kegiatan
operasi perusahaan sehari-hari yang
memerlukan modal kerja.

Ø Harta lancar suatu perusahaan
memerlukan pengelolaan yang serius.

Ø Khususnya bagi perusahaan kecil,
manajemen modal kerja sangat
penting karena mereka sulit
memperoleh sumber pembiayaan dari
pasar modal.

Ø Perkembangan pertumbuhan
penjualan berkaitan erat dengan
kebutuhan modal kerja.



SUMBER MODAL KERJA

1. Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang
nampak dalam laporan perhitungan Laba/rugi ditambah dengan
depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal
kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan.

2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (Investasi
jangka pendek), merupakan salah satu elemen aktiva lancar
yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi
perusahaan.

3. Penjualan aktiva tetap



SUMBER MODAL KERJA

4. Penjualan Saham atau Obligasi, perusahaan dapat
mengeluarkan/emisi saham baru atau meminta kepada pemilik
untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi
atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi
kebutuhan modal kerjanya.

5. Sumber lainya :
 Pinjaman dari kredit bank
 Pinjaman jangka pendek lainnya
 Utang dagang dari supplier
 Dan lain-lain



FUNGSI MANAJEMEN MODAL KERJA

Jumlah modal kerja sangat tergantung pada
volume kegiatan bisnis, makin tinggi kegiatan
bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan
untuk membiayai kegiatan tersebut.

Dengan cara memperkecil biaya modal untuk
meningkatkan hasil (return). Makin besar
modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka
pendek tanpa bunga, misalnya dari para
pemasok, maka makin kecil dari sumber
modal permanen, dan dengan demikian akan
menurunkan biaya modal

Menyesuaikan perubahan tingkat
volume produksi dan penjualan.

Membantu memaksimumkan nilai
perusahaan



PENENTU BESARNYA 
MODAL KERJA

(FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMENGARUHI BESAR KECILNYA 

KEBUTUHAN MODAL KERJA)

Skala usaha 
perusahaan

Aktivitas
perusahaan

01

03

02
04

05

06

Volume penjualan

Perkembangan
teknologi

Periode perputaran 
atau periode 
terikatnya modal 
kerja

Pengeluaran kas 
rata-rata setiap 
hari



Metode Keterikatan 
Modal Kerja

Untuk menentukan besarnya modal kerja
dengan menggunakan metode ini ada dua
faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

- periode terikatnya modal kerja
- proyeksi kebutuhan kas rata-rata 

per hari. 
Semakin lama periode terikatnya modal
kerja maka semakin besar jumlah kebutuhan
modal kerja dan sebaliknya.

Metode Perputaran 
Modal Kerja

Dengan cara menghitung perputaran elemen-
elemen pembentuk modal kerja seperti
perputaran kas, perputaran piutang dan

perputaran persediaan

MENENTUKAN KEBUTUHAN 
MODAL KERJA

METODE PENENTUAN KEBUTUHAN 
MODAL KERJA



METODE KETERIKATAN MODAL KERJA
Contoh 1: PD. MEKAR memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut:

Rata-rata periode terikatnya modal kerja :

lama barang disimpan di gudang 6 hari

lama pengumpulan piutang 14 hari

Jumlah 20 hari

Rata-rata pengeluaran kas setiap hari :

pembelian barang dagangan 1.000.000

upah karyawan 100.000

biaya administrasi & umum 15.000

biaya penjualan 35.000

Jumlah 1.150.000

Jika ditetapkan kas minimal Rp 250.000 maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan :

= Periode terikatnya modal kerja x pengeluaran kas setiap hari + kas minimal

= 20 x 1.150.000 + 250.000  = 23.250.000

Jadi, kebutuhan modal kerja PD. MEKAR adalah Rp 23.250.000,00



METODE KETERIKATAN MODAL KERJA
Contoh 2

Dirgent Company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya,
perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam satu bulan kerja,
perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan :
Bahan baku : Rp 12.000,00/unit
Bahan pembantu : Rp 7.000,00/unit
TKL : Rp 9.000,00/unit
BOP : Rp 550.000/bulan
Biaya penjualan : Rp 1.700.000/bulan

Dirgent Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang
muka kepada pemasok 4 x 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk
proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang selama 4
hari, dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum
sebesar Rp 500.000,00.
Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kebutuhan modal kerja perusahaan!



METODE KETERIKATAN MODAL KERJA
Jawab:
Menghitung periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan 
pembantu:
Pembayaran di muka                             4 hari
Produksi                                               3 hari
Penyimpanan                                         4 hari
Penjualan kredit                                  5 hari
Periode keterikatan modal kerja          16 hari

Menghitung periode keterikatan modal kerja pada TKL, overhead dan penjualan :
Produksi                                               3 hari
Penyimpanan                                         4 hari
Penjualan kredit                                  5 hari
Periode keterikatan modal kerja          12 hari



METODE KETERIKATAN MODAL KERJA

Menghitung kebutuhan kas per hari:

Menghitung kebutuhan modal kerja:

Jadi, kebutuhan modal kerja Dirgent Company adalah Rp 28.360.000,00

Keterangan	 Biaya	 Jumlah	 Jumlah	Kebutuhan	Kas/hari	
Biaya	Bahan	Baku	
Biaya	Bahan	Pembantu	
Biaya	TKL	
Biaya	Overhead	Pabrik	
Biaya	Penjualan	

12.000	
7.000	
9.000	

550.000	
1.700.000	

65	unit	
65	unit	
65	unit	
25	hari	
25	hari	

12.000x65									=																	780.000							
7.000x65												=																	455.000	
9.000x65												=																	585.000	
(550.000/25)				=																			22.000	
(1.700.000/25)	=																		68.000	

Jumlah	Kebutuhan	Kas	per	hari	 1.910.000	
 

Keterangan	 Kebutuhan	Kas/hari	 Periode		 Jumlah	Biaya	
Biaya	Bahan	Baku	
Biaya	Bahan	Pembantu	
Biaya	TKL	
Biaya	Overhead	Pabrik	
Biaya	Pemasaran	

780.000	
455.000	
585.000	
22.000	
68.000	

16	
16	
12	
12	
12	

12.480.000	
7.280.000	
7.020.000	
264.000	
816.000	

Total	Biaya	 27.860.000	
Kas	Minimum	 500.000	
Kebutuhan	Modal	Kerja	 28.360.000	
 



PERPUTARAN MODAL KERJA

Modal Kerja

Kegiatan
usaha

Barang/Jasa

Penjualan



PERPUTARAN MODAL KERJA:

A. Pada perusahaan dagang:

dengan penjualan tunai

dengan penjualan kredit

Kas 1 Barang Kas 2

Kas 1 Barang Piutang Kas 2



PERPUTARAN MODAL KERJA

B. Pada perusahaan Industri:

dengan penjualan tunai:

dengan penjualan kredit:

Kas 1

-bahan
-upah
-adm. & 
umum
-overhead

Proses
produksi

Barang
Jadi Kas 2

Kas 1

-bahan
-upah
-adm. & 
umum
-overhead

Proses
produksi

Barang
Jadi Piutang Kas 2



METODE PERPUTARAN MODAL KERJA

Contoh :
Berikut adalah posisi kas, piutang dan persediaan PT.
DELIMA.

a. Jika penjualan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp
20.000.000,00, hitung perputaran modal kerja pada tahun
2013!

b. Jika pada tahun 2014 penjualan diperkirakan naik menjadi
Rp 30.000.000,00, berapa kebutuhan modal kerjanya?

Keterangan	 2012	(Rp)	 2013	(Rp)	
Kas	 200.000	 400.000	
Piutang	 500.000	 600.000	
Persediaan	 700.000	 800.000	

 



METODE PERPUTARAN MODAL KERJA

Jawab:

LANGKAH 1 : Menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja

Perputaran Kas = Penjualan/Rata-rata kas

= 20.000.000/((200.000+400.000)/2)

= 20.000.000/300.000

= 66,67 = 67 kali

Perputaran Piutang= Penjualan/Rata-Rata Piutang

= 20.000.000/((500.000+600.000)/2))

= 20.000.000/550.000

= 36,36 = 36 kali

Perputaran Persediaan = Penjualan/Rata-rata Persediaan

= 20.000.000/((700.000+800.000/2))

= 20.000.000/750.000

= 26,67 = 27 kali



METODE PERPUTARAN MODAL KERJA

LANGKAH 2 : Menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja
Kas = 360/66,67 = 5,4  hari
Piutang = 360/36,36 = 9,9 hari
Persediaan = 360/26,67 = 13,5 hari
Jumlah =   28,8 hari (atau dibulatkan menjadi 29 hari)

a) Dari perhitungan tersebut di atas didapatkan periode terikatnya elemen
modal kerjanya adalah sebesar 28,8 hari (atau dibulatkan menjadi 29
hari), sehingga perputaran modal kerja (asumsi 1 tahun = 360 hari) =
360/28,8 = 12,5 kali.

b) Estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2014 = 30.000.000/12,5
= Rp 2.400.000,00



MODAL OPTIMUM

Pembelanjaan modal kerja atau modal optimum
berkenaan dengan pemilihan sumber modal kerja dari
bank:
Apakah lebih menguntungkan menggunakan dana
(kredit) jangka pendek atau dana (kredit) jangka
panjang ?





Modal Optimum: kebutuhan dana yang sifatnya sementara
apabila dipenuhi dengan kredit jk. Panjang (tahunan) akan
lebih murah biayanya daripada dipenuhi dengan kredit jk.
Pendek (bulanan), dimana selama modal menganggur
dibungakan.

Modal optimum: berkenaan dengan jangka waktu kritis, yaitu
jangka waktu dimana biaya untuk kredit jangka panjang
sama besarnya dengan biaya untuk kredit jangka pendek;
dirumuskan sebagai berikut:



Jangka Waktu Kritis = "#$ %"&
"#& %"&

Bpj = Tingkat bunga kredit jangka panjang (%)

Bpk = Tingkat bunga kredit jangka pendek (%)

Bk = Tingkat bunga simpanan di bank (%)

Dengan syarat:  Bpk > Bpj > Bk

a.  Satuan hari:

Jangka Waktu Kritis = "#$ %"&
"#& %"& x 365 hari

b.  Satuan bulan:

Jangka Waktu Kritis = "#$ %"&
"#& %"& x 12 bulan



Berdasarkan perhitungan jangka waktu kritis tersebut,
bandingkan dengan jangka waktu kebutuhan dana yang
dipenuhi dengan kredit, apabila:
vJWK>jk.waktu kebutuhan dana dari kredit

dipenuhi dari utang jk.pendek.
vJWK<jk.waktu kebutuhan dana dari kredit

dipenuhi dari utang jk.panjang.

dipenuhi dipenuhi

utang jk.pendek utang jk.panjang

JWK



CONTOH:

Perusahaan Alba selama satu tahun membutuhkan modal kerja setiap
bulan sebagai berikut:
3 bulan I Rp 600.000,-
3 bulan II Rp 800.000,-
3 bulan III Rp 1.800.000,-
3 bulan IV Rp 2.000.000,-
Kebutuhan modal tersebut akan dipenuhi dari pinjaman bank dengan
tk.bunga pinjaman jangka pendek 15% setahun, jangka panjang 10%
setahun dan tingkat bunga simpanan 5% setahun.
Dengan kredit manakah (jk.pendek atau jk.panjang) sebaiknya
kebutuhan modal tersebut dipenuhi?



1.  HITUNG JANGKA WAKTU KRITIS

Jangka Waktu Kritis = "#$ − "&
"#& − "&

Jangka Waktu Kritis = '(%*+%
'+%*+% x 12 bulan

= (0,05/0,10) X12 bln.= 6 bln.



2.  HITUNG KEBUTUHAN MODAL KERJA (RP)

Kebutuhan
Modal

I
Jan – Maret

II
April - Juni

III
Juli –Sept.

IV
Okt. - Des

Golongan I
600.000
600.000

800.000
600.000

1.800.000
600.000

2.000.000
600.000

Golongan II
0 200.000

200.000
1.200.000
200.000

1.400.000
200.000

Golongan III
0 1.000.000
1.000.000

1.200.000
1.000.000

Golongan IV
0 200.000

200.000

0



DIKETAHUI, JWK = 6 BULAN
ØModal Gol. I: Rp 600.000,- selama 12 bln. (Jan-Des)
ØModal Gol. II:Rp 200.000,- selama 9 bln. (April-Des)
ØModal Gol III: Rp 1.000.000,- selama 6 bln. (Juli-Des)
ØModal Gol IV: Rp 200.000,- selama 3 bln. (Okt-Des).
Bandingkan jangka waktu kebutuhan dana tersebut dengan
JWK, maka:
Ø Kebutuhan Modal Gol. I s.d. Gol. III dipenuhi dengan

kredit jangka panjang, dan
Ø Gol. IV dengan kredit jangka pendek dengan perhitungan

bunga sbb.:



PERHITUNGAN BUNGA:

Gol. I: Bunga dibayar untuk 1 thn.
10% x Rp 600.000                           = Rp 60.000

Gol. II: Bunga dibayar untuk 1 thn.
10% x Rp 200.000 = Rp 20.000
Simpan: (3/12 x 5% x Rp 200.000) = Rp 2.500-

= Rp 17.500

Gol. III: Bunga dibayar untuk 1 thn.
10% x Rp 1.000.000 = Rp100.000
Simpan: (6/12 x 5% x Rp1.000.000) = Rp 25.000-

= Rp 75.000
Total Bunga = Rp152.500



BANDINGKAN BILA YANG DIGUNAKAN
ADALAH KREDIT JANGKA PENDEK:

Perhitungan bunganya:

Gol. I : I thn x 15% x Rp 600.000 = Rp 90.000

Gol. II: 9/12 x 15% x Rp 200.000 = Rp 22.500

Gol. III: 6/12 x 15% x Rp 1.000.000 = Rp 75.000 +

Total Bunga = Rp187.500

Jadi, perbandingan adalah:
 Apabila kebutuhan modal optimum dipenuhi dengan kredit

jangka panjang, bunga yg dibayarkan sebesar = Rp152.500
 Apabila kebutuhan modal optimum dipenuhi dengan kredit

jangka pendek, bunga yg dibayarkan sebesar = Rp187.500
 Terdapat selisih pembayaran bunga (efisiensi) untuk dipenuhi

kredit jangka panjang = Rp 35.000



MANAJEMEN MODAL KERJA

Manajemen modal kerja membahas administrasi terhadap aktiva
lancar perusahaan dan pendapatan yang dibutuhkan untuk
mendukung aktiva lancar.

Manajemen modal kerja sangat penting, karena merupakan dasar
pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut:

1. Tingkat optimal pada aktiva lancar
ØPerusahaan berupaya mengurangi tingkat investasi pada aktiva lancar namun masih mampu

mendukung penjualan, hal ini meningkatkan pengembalian perusahaan pada total aktiva

2. Memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka
pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada
aktiva lancar.



3. Modal kerja optimal
Ada 3 hal yang mempengaruhi penentuan modal kerja optimal: pertimbangan
likuiditas, profitabilitas dan tingkat resiko. Untuk menentukan pertimbangan
likuditas ada 3 alternatif kebijakan modal kerja yang digambarkan sebagai
berikut:

Rp
A

Aktiva B
C   aktiva lancar

output

tinggi rendah

Likuiditas Kebijakan A Kebijakan B Kebijakan C



Keterangan

- Kebijakan A : Likuiditas perusahaan tinggi, paling konservatif, aktiva lancar yang 
dimiliki paling besar, sehingga output makin banyak (kenaikan output menurun ).

- Kebijakan B : Likuiditas perusahaan sedang, aktiva lancar yang dimiliki lebih kecil

- Kebijakan C : Likuiditas perusahaan rendah, cenderung agresif, aktiva lancar yang
dimiliki rendah dengan jumlah output yang sama.

Apabila dikaitkan dengan laba,maka kebijakan C akan mendapatkan laba maksimal, sehingga
manajer menanggung konsekuensi :

1. Jumlah kas berkurang, berakibat mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi
kewajiban keuangan saat jatuh tempo.

2. Jumlah piutang berkurang, dg memberikan syarat kredit lebih ketat dan kebijakan
lbh mantap,akan berdampak hilangnya penjualan akibat habisnya persediaan.

3. Tingkat pengembalian investasi merupakan perbandingan antara laba bersih dg total
aktiva,sehingga jika laba yang diperoleh maksimal maka tingkat pengembalian
investasi juga tinggi.



Hubungan antara ketiga alternatif kebijakan modal kerja dengan likuiditas,
profitabilitas, dan tingkat risiko.

Tinggi Rendah

Likuiditas Kebijakan A           Kebijakan B Kebijakan C

Profitabilitas Kebijakan C Kebijakan B Kebijakan A
Resiko Kebijakan C Kebijakan B Kebijakan A

Likuiditas tertinggi pada kebijakan A, dengan konsekuensi akan mendaptkan
profit dan risiko rendah, sedangkan apabila perusahaan menginginkan profit
yang tinggi, maka sebaiknya manajer memilih kebijakan C, dengan
konsekuensi tingkat likuiditas perusahaan rendah dan tingkat risiko tinggi.



Sehingga ditarik 2 prinsip dasar keuangan :
1. Kemampuan untuk memperoleh laba perusahaan berbanding

terbalik dengan likuiditas
2. Kemampuan untuk memperoleh laba bergerak searah dengan

risiko.

Oleh karena itu, modal kerja optimal sangat ditentukan oleh sikap
manajemen terhadap “trade off” antara kemampuan memperoleh
laba dan risiko


