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ABSTRAK 
Modal kerja digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Maka dari itu, tanpa tersedianya modal kerja yang cukup maka kegiatan usaha tidak 

dapat dilakukan dengan optimal bahkan terhenti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor 

internal, eksternal, pendukung, dan penghambat dalam manajemen modal kerja pada UMKM khususnya 

usaha skala menengah di Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Subjek penelitian yaitu: (1) pengusaha skala menengah; (2) konsultan di bidang manajemen; (3) praktisi 

manajemen modal kerja. Pemilihan subjek penelitian dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

subjek berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan peneliti (Bungin, 2012). Penelitian ini dilakukan 

berdasarkan tahapan menurut Miles dan Huberman (2010) yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi manajemen modal 

kerja yaitu penjualan, SOP (standard operating procedure) dan manajemen personalia, sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi modal kerja yaitu konsumen dan pemasok. Oleh karena itu, perlu 

diperhatikan berkaitan faktor internal dan eksternal yaitu pemahaman dalam mengelola manajemen modal 

kerja, perencanaan untuk ekspansi, pertumbuhan ekonomi, dan ketidakpastian pasar. Disisi lain, faktor 

pendukung yang mempengaruhi modal kerja yaitu sistem, kolektor, pemasok, sedangkan yang menjadi 

faktor penghambat yaitu sistem konsinyasi yang lunak dan tempo pembayaran. Oleh karena itu, penting 

untuk diperhatikan berkaitan faktor pendukung dan penghambat yaitu pemanfaatan information 

technology (IT) dan keunggulan dalam kemampuan berinovasi.  

 

Kata kunci: manajemen modal kerja, usaha skala menengah, kualitatif deskriptif 

 

 

ABSTRACT 
Working capital is used by the company to meet the needs in conducting its operational 

activities. Therefore, without the availability of sufficient working capital, the business activities can not 

be done optimally and even stalled. The purpose of this research is to know the internal, external, 

supporting, and inhibiting factors in the management of working capital at SMEs, especially medium 

scale businesses in Surabaya. This research uses descriptive qualitative research type. Research subjects 

are: (1) middle scale entrepreneurs; (2) management consultant; (3) working capital management 

practitioners. Selection of research subjects with purposive sampling method is the selection of subjects 

based on the criteria that have been set researchers (Bungin, 2012). This research was conducted based 

on stages according to Miles and Huberman (2010) ie data reduction, data presentation and conclusion. 

 The results of this study indicate that internal factors affecting working capital management are 

sales, SOP (standard operating procedure) and personnel management, while external factors affecting 

working capital are consumers, and suppliers. Therefore, it should be considered related to internal and 

external factors of understanding in managing working capital management, planning for expansion, 

economic growth, and market uncertainty. On the other hand, supporting factors affecting working 

capital are system, collector, supplier, while the inhibiting factor is soft consinyasi system and payment 

tempo. Therefore, it is important to note the related supporting and inhibiting factors that is the 

utilization of information technology (IT) and excellence in the ability to innovate. 

 

Keywords: working capital management, medium scale business, qualitative descriptive 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan perlu mempelajari dengan benar kekuatan dan kelemahan 

kebijakan modal kerja perusahaan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan 

untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal dari perusahaan dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan modal kerja. Disisi lain juga penting dalam 

mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi perusahaan dalam 

melakukan pengelolaan modal kerja. Hal ini akan membantu perusahaan dalam 

mengambil kebijakan alternatif investasi aset lancar dan kebijakan alternatif 

pendanaan aset lancar. 

Menurut Wild (2005:110) tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi 

yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan likuiditas 

perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan antara lain: Deloof (2003) 

menyatakan bahwa cara yang digunakan untuk mengelola modal kerja akan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Disis lain, 

Padachi (2006) juga melakukan penelitian tentang modal kerja dan profitabilitas 

yang menemukan nilai yang tinggi (signifikan) pada berbagai komponen dalam 

modal kerja terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sehingga perlu dilakukana 

manajemen modal kerja secara optimal. 

Penelitian ini bertujuan yaitu (1) mengidentifikasi faktor eksternal dan 

faktor internal dari pengusaha skala menengah di Surabaya yang mempengaruhi 

dalam pengambilan keputusan pengelolaan modal kerja; (2) Mengidentifikasi 

faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh pengusaha skala 

menengah di Surabaya dalam melakukan pengelolaan modal kerja. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengusaha skala menengah 

dalam pengambilan keputusan pengelolaan modal kerja dengan 

mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal pada usaha skala 

menengah dan untuk menghadapi hambatan dan memanfaatkan kesempatan 

dalam pengelolaan modal kerja secara optimal. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Pengelolaan Kas 

Manajemen kas mencakup pengumpulan yang efisien serta digunakan 

untuk kepentingan pembayaran dan ivestasi yang dilakukan oleh kas, sehingga 

salah satu upaya untuk mencapai efisiensi pada kas adalah dengan mempercepat 

penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas (Horne dan Wachowicz, 

1997:232). Dengan demikian, semakin cepat penerimaan kas maka semakin 

efisien pengelolaan kas pada suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya ketika kas 

semakin lambat dalam proses perputarannya, sehingga pengelolaan kas menjadi 

semakin tidak efektif. Upaya untuk meningkatkan efisiensi kas dengan 

mempercepat penerimaan kas dapat dilakukan dengan memperpendek jangka 

waktu piutang, atau memperlambat pembayaran kewajiban. Seakan senada 

dengan pernyataan di atas, Husnan (1998:459) juga menyebutkan bahwa ide 

dasar dari manajemen kas adalah mempercepat pengumpulan (dan 

memanfaatkan) kas dan memperlambat pengeluaran kas. 

Kas merupakan aspek penting yang berperan besar dalam kegiatan 

operasi perusahaan. Dari fungsi kas yang sangat penting tersebut menurut 
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Keynes dalam Husnan (1998:452) menyatakan bahwa ada tiga motif untuk 

memiliki kas, yaitu: 

1) Motif Transaksi 

Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar 

berbagai transaksi bisnisnya. Baik transaksi yang reguler (seperti membayar gaji 

dan berbagai biaya administrasi) maupun yang tidak regular (seperti melunasi 

hutang, membayar pembelian aktiva tetap). 

2) Motif Berjaga-jaga 

Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mepertahankan saldo kas guna 

memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua 

pengeluaran dan pemasukan kas bisa diprediksi secara akurat, maka saldo kas 

untuk maksud jaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, apabila 

perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber dana eksternal, saldo kas juga 

akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampaknya dalam kebijakan penentuan 

saldo kas minimal dalam penyusutan anggaran kas. 

3) Motif Spekulasi 

Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari 

memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. 

Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi sekuritas. Apabila tingkat 

bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki 

menjadi saham,dengan harapan harga saham akan naik apabila memang semua 

pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan (dan mungkin telah) turun.  

 

Pengelolaan Piutang 
Menurut Horne dan Wachowicz (1997:258), piutang merupakan jumlah 

uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang 

atau memakai jasa secara kredit. Oleh karena, semua pembelian barang ataupun 

jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan jalan kredit atau bukan dengan 

pembayaran secara tunai akan menimbulkan piutang pada perusahaan. Dengan 

adanya piutang maka perusahaan memiliki aktiva yang berada pada konsumen. 

Aktiva lancar tersebut akan dibayarkan kepada perusahaan sampai waktu jatuh 

tempo yang telah ditentukan. Dari situ perusahaan dapat menerima aliran 

piutang yang menjadi kas. Seakan sejalan dengan pernyataan di atas, Husnan 

(1998:467) juga menyatakan bahwa piutang tercipta pada saat perusahaan 

melakukan penjualan secara kredit. Penjualan kredit terhadap perusahaan lain 

disebut kredit dagang (trade credit), dan kredit kepada konsumen disebut 

sebagai kredit konsumen (consument credit). Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa piutang merupakan hasil dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada konsumen yang dilakukan secara kredit. Piutang merupakan 

salah satu cara untuk menaikan tingkat penjualan, namun tidak serta merta 

kemudian piutang menjadi tidak perlu untuk dikendalikan. Maka dari itu, untuk 

mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan kreditnya. 

Kebijakan ini yang kemudian berfungsi sebagai standar dari setiap kredit yang 

akan diberikan kepada konsumen. Manfaat yang diperoleh karena menjual 

secara kredit adalah tambahan laba, sedangkan pengorbanannya adalah 

tambahan biaya dana. Horne dan Wachowicz (1997:258) menyebutkan beberapa 

kebijakan kredit dan penagihan yang dapat digunakan dalam mengelola piutang 

suatu perusahaan, antara lain: 
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1) Standar Pemberian Kredit 

Dalam standar kredit,hal yang perlu diperhatikan adalah kaulaitas 

minimum kepercayaan pada pemohon kredit untuk dapat disetujui permohonan 

kreditnya. 

2) Persyaratan Kredit (Periode Kredit /Jangka Waktu Pinjaman) 

Fokus dalam periode kredit adalah mengenai total jangka waktu dimana 

pelanggan diberikan perpanjangan kredit untuk membayar tagihan. 

3) Risiko Kelalaian 

Pembahasan dalam kebijakan yang dapat ditempuh dari risiko kelalaian 

tidak hanya mengenai waktu pembayaran tagihan yang lambat tapi juga 

mengenai jumlah piutang yang tidak tertagih. 

4) Prosedur dan Kebijakan Penagihan  

Perusahaan menentukan keseluruhan kebijakan penagihan dengan 

menggabungkannya dengan prosedur yang dijalankan. Prosedur ini meliputi 

surat-surat, telepon, kunjungan dan tindakan-tindakan hukum. Salah satu 

variabel utama dalam kebijakan adalah besarnya jumlah utang yang digunakan 

dalam prosedur penagihan. Batasanya adalah semakin besar penagihan, semakin 

kecil kemungkinan piutang tidak tertagih dan semakin sedikit periode 

penagihan.  

 

Pengelolaan Persediaan 

Pengelolaan persediaan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan 

agar pengelolaan tersebut dapat berlaku dengan baik. Horne dan Wachowicz 

(1997:272) menjelaskan mengenai persediaan yang membentuk hubungan antara 

produksi dan penjualan produk. Jenis-jenis persediaan pada perusahaan 

manufaktur antara lain adalah bahan mentah, barang setengah jadi, persediaan 

dalam pemindahan dan barang jadi. Berikut hal perlu diperhatikan dalam 

manajemen persediaan, yaitu: 

1) Kuantitas pesanan ekonomis 

Kuantitas persediaan untuk dipesan sehingga total biaya persediaan dapat 

diminimumkan sepanjang periode perencanaan perusahaan. 

2) Titik pemesanan 

Perlu diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk perusahaan sehingga 

harus memesan. Tenggang waktu merupakan faktor yang harus 

dipertimbangkan. Menurut Husnan (1998:481), persediaan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang mendadak, namun 

persediaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan memerlukan modal kerja 

yang makin besar pula. Perusahaan harus menentukan besarnya persediaan agar 

dapat mencukupi permintaan pasar. Dengan begitu, saat permintaan pasar dapat 

terpenuhi perusahaan akan memperoleh keuntungan, konsekuensinya adalah 

jumlah modal kerja yang besar untuk memenuhi kenaikan permintaan, untuk 

itulah diperlukan manajemen persediaan agar pada saat tertentu perusahaan 

dapat menaikan maupun menurunkan persediaan.  

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Sugiyono (2013:157) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
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alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan 

peneliti (Bungin, 2008). Kriteria subjek dalam penelitian ini, antara lain: (1) 

pengusaha skala menengah dengan kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar 

dari dua ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar sepuluh milyar 

rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki karyawan 

lebih dari dua puluh orang sampai dengan kurang dari seratus orang; (2) 

konsultan bidang keuangan dengan kriteria memiliki pengalaman minimal lima 

tahun; (3) pihak praktisi di bidang manjemen yang memahami tentang 

manajemen modal kerja. 

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber sebagai untuk 

validitas dan reliabilitas yang dilakukan melalui pengkajian data yang berasal 

dari hasil wawancara kepada responden. Menurut Denzin dan Lincoln (2009) 

mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi 

berbagai metode yang di pakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari 

sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Analisis data dalam penelitian ini 

mengacu pada Miles dan Huberman (2014) terdapat tiga teknik analisis data 

kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa hasil 

wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan kriterianya dengan 

menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan 

semi terstruktur kepada pihak pengusaha skala menengah dan konsultan 

keuangan serta operasional yang memahami tentang manajemen modal kerja. 

Berikut pada Tabel 1 merupakan penjelasan tentang profil narasumber dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Tabel 1 

Profil Narasumber 

No Narasumber Kode 

1 Pemilik dari PT. Dua Putri Ciliwung di Banyuwangi yang bergerak 

di bidang pertambangan batu. 

RF 

2 Pemilik dalam bisnis bidang bahan bangunan di Surabaya dengan 

memiliki banyak pengalaman di bidang kewirausahaan dan 

menjadi Entrepreneur in Residence (EIR) di Universitas Ciputra. 

AL 

3 

 

Pemilik bisnis yang bergerak di bidang teh, kopi, dan madu yang 

sedang berkembang di Surabaya dengan nama merek Akar Pulung.  

AWP 

4 Pemilik bisnis yang bergerak dibidang makanan di Surabaya. 

Selain itu, merupakan konsultan keuangan dan memiliki sertifikasi 

dibidang perencanaan keuangan. 

DRM 

5 Praktisi dalam bidang operasional dan produksi. Selain itu beliau 

juga sebagai dosen tetap di Universitas Ciputra Surabaya. Beliau 

juga sebagai Asesor LSP P1 untuk skema pengoperasian bisnis dan 

analisis pengembangan bisnis. 

AW 

 Sumber: Data Diolah 
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 Faktor Internal Dalam Pengelolaan Modal Kerja 

 Faktor internal dalam pengelolaan modal kerja perlu diperhatikan 

sehingga manajemen modal kerja dapat berjalan dengan baik. Hal ini penting 

untuk dipertimbangkan dan diantisipasi sehingga pengelolaan modal kerja dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. Berikut pernyataan narasumber RF, AL, 

dan AWP sebagai pengusaha berkaitan faktor internal yang mempengaruhi 

modal kerja, antara lain: 

 
“Jadi, ya penjualan itu faktor internalnya. Seberapa banyak kita menjual 

produk yang dihasilkan itu semakin lancar untuk modal kerjanya” (RF). 

“Yang paling mempengaruhi untuk usaha saya yaitu bahan bangunan, adalah 

SOP yang paling penting. Karena setiap dalam kegiatan itu selalu ada SOP 

nya, jadi agar kita mengetahui harus seperti apa karena panjang sekali yang 

harus diatur dalam usaha bahan bangunan” (AL). 

“Faktor internal yang mempengaruhi itu ada beberapa pak salah satunya 

kalau dilihat dari barang produksi ya pak, ya itu tadi, di persediaan itu kita 

tidak melakukan banyak persediaan agar modal kerjanya juga tetap dapat 

berputar sepenuhnya. Kemudian dari faktor personalnya, manajemennya, kita 

harus bisa membagi apa saja yang harus didahulukan untuk melakukan 

pembelian bahan baku” (AWP). 

 

 Peryataan dari narasumber RF menyatakan bahwa faktor internal yang 

mempengaruhi modal kerja adalah penjualan. Disisi lain menurut narasumber 

AL yang mempengaruhi modal kerja yaitu SOP (standard operating procedure). 

Selanjutnya, narasumber AWP yaitu jumlah ketersediaan dari persediaan dan 

manajemen personalia yang ada dalam perusahaan. Berkaitan dengan pernyataan 

narasumber AW dan DRM selaku praktisi dan konsultan dalam manajemen 

modal kerja, sebagai berikut: 
 

“Pertama kali pemahaman tentang modal kerja, pemahaman tentang modal 

kerja misalnya kas, kemudian persediaan, piutang, sewa atau bayar di muka, 

dan sebagainya itu, mereka mengelolanya ini tidak atau kurang profesional” 

(AW) 

“Menurut saya faktor internal yang mempengaruhi modal kerja itu adalah dari 

manajemen itu sendiri. Jadi, bagaimana manajemen ini punya rencana 

kedepannya, apakah itu dari rencana ekspansi ke luar ataupun pembenahan 

yang di dalam. Tentunya itu akan mempengaruhi dari penggunaan modal kerja 

itu sendiri” (DRM) 

 

 Menurut narasumber AW bahwa fartor internal yang mempengaruhi 

manajemen modal kerja yaitu pemahaman dalam mengelola menajemen modal 

kerja berkaitan dengan kas, utang, dan persediaan. Hal ini didukung oleh 

narasumber DRM yang menyatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi 

yaitu pihak manajemen berkaitan dengan rencana ke depan untuk ekspansi atau 

pembenahan yang dilakukan didalam perusahaan sehingga hal ini 

mempengaruhi penggunaan modal kerja.  

 

 Faktor Eksternal Dalam Pengelolaan Modal Kerja 

 Faktor eksternal dalam pengelolaan modal kerja juga penting untuk 

diperhatikan. Hal ini akan membantu dalam mengantisipasi kemungkinan 
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terjadinya penggunaan modal kerja yang tidak optimal. Berikut narasumber RF, 

AL, dan AWP mengungkapkan berkaitan dengan faktor eksternal dalam 

pengelolaan modal kerja sebagai berikut:  
 

“Untuk faktor eksternalnya, yang pasti karena faktor internalnya dari 

penjualan, ya dari customernya” (RF) 

“Kalau untuk faktor eksternal sih yang paling mempengaruhi adalah menjaga 

hubungan dengan supplier. Agar kita dapat mendapatkan barang lebih cepat, 

dan juga mendapatkan potongan terhadap barang tersebut. Dan juga yang 

kedua adalah hubungan kita terhadap customer-customer kita yang cukup 

besar, jadi yang membeli secara grosir. Jadi kita harus mengatur kreditnya dan 

juga sistem pembayarannya dan juga pengambilannya mereka” (AL) 

 

“Kalo faktor eksternal ini pak karena saya kan masih umkm ya pak. Salah 

satunya, ya supplier” (AWP) 

 

Hal yang diungkapkan narasumber RF bahwa faktor eksternal yang 

mempengaruhi modal kerja yaitu konsumen itu sendiri. Disisi lain, menurut 

narasumber AL bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu supplier dan 

customer yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi modal kerja. Selain 

itu, faktor eksternal berkaitan dengan manajemen modal kerja menurut 

narasumber AWP adalah supplier.  Berdasarkan pernyataan dari narasumber 

tersebut bahwa ada 2 hal yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi 

yaitu: (1) customer; dan (2) supplier. Berdasarkan pernyataan narasumber DRM 

dan AW selaku praktisi dan konsultan mengungkapkan sebagai berkut:  

 
“Kalau faktor eksternal itu sebenarnya banyak sekali, namun kalau melihat 

dari kondisi ekonomi saat ini yang berpengaruh terhadap industri retail, itu 

tentunya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri” (DRM) 

“Yang sekarang mempengaruhi dalam usaha menengah dalam hal ini adalah 

ketidakpastian pasar” (AW) 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

eksternal dalam pengelolaan modal kerja yang mempengaruhi yaitu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ketidakpastian pasar.   

 

 Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Modal Kerja 

 Faktor pendukung dalam pengelolaan modal kerja perlu diperhatikan 

sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam pengelolaan modal kerja. Berikut 

ini merupakan peryataan narasumber RF, AL, AWP, yaitu: 

 
“Faktor pendukungnya, mungkin sistem ya Pak. Sistem untuk mengelola modal 

kerja seperti kas, utang-piutang gitu. Jadi ada pencatatan. Ada data yang 

dikelola oleh sistem” (RF) 

“Yang toko kami miliki dan tidak dimiliki oleh toko lain adalah kolektor. Jadi 

sehingga kolektor tersebut bisa membuat cashflow dari toko kita semakin 

lancar. Dan juga yang kedua yang paling penting adalah pengelolaan jatuh 

tempo pada supplier” (AL) 

“Itu berhubungan dengan jawaban sebelumnya pak, seperti supplier, jika saya 

dapat dari perusahaan itu kan harganya lebih murah, itu ada beberapa 

perusahaan di packaging juga, itu kita dapat yang murah, tapi kita ambilnya 
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tidak harus banyak. Akhirnya, harga nya sama seperti saya beli untuk 

eceran…..”(AWP) 

 

 Peryataan narasumber RF menyatakan bahwa yang menjadi faktor 

pendukung dalam pengelolaan modal kerja yaitu system berkaitan dengan 

pencatatan. Disisi lain menurut narasumber AL yang menjadi faktor pendukung 

dalam pengelolaan modal kerja adalah kolektor sehingga cashflow menjadi 

lancar dan pengelolaan jatuh tempo pada supplier. Hal ini didukung oleh 

narasumber AWS yang menyatakan bahwa supplier merupakan faktor 

pendukung dalam pengelolaan modal kerja khususnya jika dapat penawaran 

harga yang sesuai bahkan dapat lebih murah. Berikut ini merupakan pernyataan 

dari narasumber DRM dan AW berkaitan dengan faktor pendukung sebagai 

berikut: 
 

“Menurut saya, kalau faktor pendukung yang mempengaruhi dalam 

pengelolaan modal kerja adalah dengan adanya financial teknologi. Jadi 

dimana semuanya itu menjadi lebih banyak pilihan. Jadi contohnya kayak 

adanya credit card, debit itu konsumen menjadi lebih mudah untuk membayar” 

(DRM) 

“Faktor pendukung, yang menurut saya sekarang sudah zamannya IT pak ya, 

diusahakan IT sekarang kan ada platform-platform accounting yang 

memudahkan kita sebagai orang awam jadi seharusnya dipakai dan itu 

disosialisasikan, jangan sampai hanya mengandalkan cara lama” (AW) 

 

Peryataan narasumber DRM menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam 

pengelolaan modal kerja adalah financial technology. Hal ini dicontohkan 

dengan penggunaan credit card sehingga konsumen dapat melakukan 

pembayaran dengan mudah. Narasumber AW juga memiliki kesamaan 

peryataan terkait faktor pendukung dalam pengelolaan modal kerja yaitu 

information technology (IT) merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam pengelolaan modal kerja, sehingga tidak mengandalkan cara 

lama tetapi dengan mengadopsi information technology (IT) maka akan menjadi 

lebih mudah. 

 

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Modal Kerja 

Faktor penghambat dalam pengelolaan modal kerja harus diantisipasi 

dan dicari solusinya sehingga tidak mengganggu kinerja dari modal kerja. 

Berikut ini peryataan narasumber RF, AL dan AWP tentang faktor penghambat 

dalam pengelolaan modal kerja, yaitu: 

 
“Faktor yang menghambat itu ada beberapa konsumen karena sistemnya masih 

konsinyasi, jadi kita masih lunak, jadi masih bisa di nego-nego untuk retur” 

(RF) 

“Biasanya kredit macet Pak. Jadi beberapa dari customer kita tidak bisa 

membayar, atau masih belum bisa membayar” (AL) 

“Faktor yang menghambat itu ada beberapa konsumen karena sistemnya masih 

konsinyasi, jadi kita masih lunak, jadi masih bisa di nego-nego untuk retur….” 

(AWP) 
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 Peryataan narasumber RF bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan 

modal kerja yaitu sistem konsinyasi sehingga masih relatif lunak dalam 

negosiasi retur barang. Hal yang sama menurut narasumber AL faktor 

penghambat berkaitan dengan tempo pembayaran kepada para pembeli. 

Narasumber AWP mengungkapkan bahwa sistem konsiyasi yang lunak 

menimbulkan terjadinya negosiasi untuk pengembalian barang. Selanjutnya, 

narasumber AW dan DRM memberikan peryataan, sebagai berikut: 

 
“Pemahaman sebetulnya dalam mengolah uang, kadang-kadang disini 

penghambatnya” (AW) 

“….karena usaha yang menengah ini kan bisa dikatakan rada nanggung. Jadi, 

kalau dia tidak memiliki keunggulan, tentunya biayanya dia tinggi, tapi kalau 

misalnya dia tidak bisa berinovasi ya dia lama-lama akan mati……” (DRM) 

 

 Narasumber AW yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola 

modal adalah mengolah uang itu sendiri. Disisi lain, menurut narasumber DRM 

bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan modal kerja adalah keunggulan 

yang dimiliki oleh usaha tersebut untuk dapat melakukan inovasi.  

 

KESIMPULAN  
 Kesimpulan dari penelitian tentang analisis manajemen modal kerja pada 

usaha skala menengah, sebagai berikut:  

(1) Faktor internal yang mempengaruhi modal kerja adalah penjualan, SOP 

(standard operating procedure), jumlah ketersediaan dari persediaan dan 

manajemen personalia yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

pemahaman dalam mengelola menajemen modal kerja berkaitan dengan kas, 

utang, dan persediaan serta rencana ke depan untuk ekspansi atau 

pembenahan yang dilakukan didalam perusahaan. 

(2) Faktor eksternal yang mempengaruhi modal kerja yaitu customer dan 

supplier. Hal lain yang juga pneting untuk diperhatikan dari faktor eksternal 

yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ketidakpastian pasar.   

(3) Faktor pendukung dalam pengelolaan modal kerja yaitu sistem berkaitan 

dengan pencatatan, adanya kolektor sehingga cashflow menjadi lancar, dan 

pengelolaan jatuh tempo pada supplier. Hal ini juga perlu didikung oleh 

financial technology dan dengan mengadopsi information technology (IT) 

sehingga menjadi lebih mudah dan terintegrasi. 

(4) Faktor penghambat dalam pengelolaan modal kerja yaitu sistem konsinyasi 

yang relatif lunak dalam negosiasi retur barang dan tempo pembayaran 

kepada para pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam 

mengolah uang itu sendiri dan mampu menciptakan inovasi melalui 

keunggulan yang dimiliki oleh usaha tersebut. 
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