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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan, pada umumnya setiap perusahaan memerlukan laporan mengenai 

keadaan usahanya, laporan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk Laporan 

Keuangan yang didasarkan pada aturan-aturan akuntansi. Pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan dengan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan yang bersangkutan dan ini akan dapat 

diketahui dari Laporan Keuangan. 

 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk mendapat pengertian laporan keuangan yang lebih jelas dan tepat, 

di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian laporan keuangan yang 

dinyatakan oleh para ahli.  

 Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” 

 

Sedangkan Menurut Soemarso (2007:5) pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Dua daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 

posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada 

waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi 

perseroan=perseroan untuk mendaftarkan laba ketiga yaitu daftar 

surplus atau daftar laba yang tak dibagikan atau laba ditahan”. 

 

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan  

 Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti 

memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak 

dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, 
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tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak 

yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu 

perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah para pemilik 

perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, banker, para 

investor dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta 

pihak-pihak lainnya. 

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), sebagai berikut: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi”. 

 

 Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.  

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), sebagai berikut: 

“Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan 

dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. 

 

Adapun pengertian dari tujuan Laporan Keuangan sebagai berikut 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan yang dipecayakan kepada mereka”. (IAI: 2009: 1.5) 

 

2.1.3. Pengguna Laporan Keuangan  

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9  (Revisi 2009), 

dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan 

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :  
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1. Penanam Modal  

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

risiko  yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus  membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai  kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, 

dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar  pada saat jatuh tempo.  

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya pelanggan  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

5. Pelanggan 

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

 hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

 panjang atau tergantung pada perusahaan. 

 

 

6. Pemerintah  

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasannya 

 berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

 dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 
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 mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar 

 untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.  

7. Masyarakat  

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan trend dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.4. Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disajikan melalui suatu proses data keuangan 

perusahaan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang berpengaruh 

terhadap harta, hutang, modal, pendapatan dan biaya perusahaan. Dalam 

mempersiapkan laporan keuangan diperlukan proses akuntansi atau siklus 

akuntansi. 

 Menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), “laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini:  

1. Neraca  

2. Laporan laba rugi  

3. Laporan perubahan ekuitas  

4. Laporan arus kas  

5. Catatan atas laporan keuangan 

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komperatif 

 

Komponen-komponen dari laporan keuangan diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Neraca  

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukkan 

keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca 

minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 49, Revisi 2009):  

1) Asset berwujud. 

2) Asset  tidak berwujud. 
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3) Asset  keuangan. 

4) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas. 

5) Persediaan. 

6) Piutang usaha dan piutang lainnya. 

7) Kas dan setara kas. 

8) Hutang usaha dan hutang lainnya. 

9) Kewajiban yang diestimasi. 

10) Kewajiban berbunga jangka panjang. 

11) Hak minoritas,  

12)  Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

 

2. Laporan Laba Rugi  

 Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu (Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah 

melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. 

Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 

56, Revisi 2009) :  

1) Pendapatan. 

2) Laba rugi usaha. 

3) Beban pinjaman. 

4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang 

diperlukan     menggunakan metode ekuitas. 

5) Beban pajak. 

6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. 

7) Pos luar biasa. 

8) Hak minoritas. 

9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 
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3.  Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus 

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan 

keuangan, yang menunjukan (PSAK No.1 Paragraf 66, Revisi 2009) :  

1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan. 

2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas. 

3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan 

perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam 

PSAK terkait. 

4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahan. 

6) Frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal 

saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.  

 

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran 

dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 

kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.  

 

4. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009). Informasi arus kas 

berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 
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setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future 

cash flow) dari berbagai perusahaan.  

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan (PSAK No. paragraf 68, Revisi 2009): 

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan 

transaksi yang penting. 

2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secar wajar  

 

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komperatif 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009; 1.6) 

menyatakan bahwa: 

“Laporan posisi keuangan pada periode komperatif pada kwal 

apabila suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrofektif atau melalukan penyajian kembali secara retrofektif atau 

apabila dilakukan reklasifikasi atas akun-akun yang ada pada 

Laporan Keuangan”. 

 

 

 

2.1.5.  Sifat dan Keterbatasan Laporan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progres Report) yang dilakukan 

oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
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bahwa laporan keuangan memiliki sifat historis serta menyeluruh dan sebagai 

suatu report. Seperti dikemukakan oleh S. Munawir (2007:9) bahwa sifat dan 

keterbatasan laporan keuangan itu sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan itu bersifat sejarah, yang tidak lain yaitu merupakan 

laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi 

keperluan tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan satu sama lain 

dalam laporan keuangan saling terkait. 

3. Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi 

ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan secara 

diperhitungkan kerugiannya. 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu mempunyai keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah bersifat pasti dan 

tepat, tapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang 

mungkin berbeda atau mungkin berubah-ubah. Karena itu angka yang 

tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (Book 

Value) yang belum sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai 

gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan: hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun tiap 

tahunnya. 

4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidat dapat dinyatakan dengan satuan uang. 
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2.2 Pengertian Modal Kerja 

 Pada laporan tahunan perusahaan, modal kerja didefinisikan sebagai aktiva 

lancar dikurangi kewajiban lancar. Jhon Fred Weston dan Thomas E.Copeland 

(1996 : 327) menjelaskan bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan 

dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi 

dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. 

Menurut Munawir S (1995 : 114), ada tiga konsep atau definisi modal 

kerja yang umum dipergunakan ), yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif  

  Konsep ini Menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk 

mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat 

rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka 

pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva 

lancar. Konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal kerja, apakah modal 

kerja dibiayai para pemilik, hutang jangka pendek, sehingga dengan modal kerja 

yang besar tidak apat mencerminkan tingkat keamanan para kreditur jangka 

pendek yang besar juga. Bahkan menurut konsep ini dengan adanya modal kerja 

yang besar tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak 

mencerminkan likuiditas perusahaan yang bersangkutan. 

2. Konsep Kualitatif  

 Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, pengertian modal 

kerja dalam konsep ini adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar, 

Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang 

lebih besar dari hutang lancar dan menunjukkan pula tingkat keamanan bagi para 

kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi dimasa mendatang 

dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek 

lainnya. 

 

3. Konsep Fungsional  

 Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya dana 
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yang dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya akan digunakan untuk menghasilkan 

laba, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau 

menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Misalnya bangunan, pabrik, alat-alat 

kantor dan aktiva tetap lainnya. 

  

 Ada 2 konsep utama modal kerja menurut James C. Van Horn dan John 

M. Wachowicz, Jr. (1997 : 214) yaitu : 

1. Modal Kerja Bersih,  

yaitu perbedaan jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini 

merupakan ukuran sejauh mana perusahaan dilindungi dari masalah 

likuiditas.  

2. Modal Kerja Kotor, yaitu Investasi perusahaan dalam aktiva lancar (seperti 

kas, sekuritas, piutang, dan persediaan). 

 

2.2.1 Jenis-jenis Modal Kerja 

 Modal kerja merupakan kekayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk 

menyelenggarakan kegiatan perusahaan sehari-hari. Modal kerja ini akan selalu 

berputar sedangkan aktiva lancar yang umumnya akan menjadi uang kas dalam 

suatu periode akuntansi. Menurut W.B. Taylor (1995 : 61), jenis-jenis modal kerja 

dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen 

yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus 

menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.  

 

 

 

Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Modal Kerja Primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus 

ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. 
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2) Modal Kerja Normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel 

yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan sesuai 

perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara: 

1) Modal Kerja Musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

2) Modal Kerja Siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah disebabkan Karena fluktuasi konjungsi. 

3. Modal Kerja Darurat 

 yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, 

banjir, perubahan ekonomi mendadak). 

 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja 

 Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi suatu perusahaan. 

Menurut Munawir S (1995 : 117), untuk menentukan jumlah modal kerja yang 

dianggap cukup oleh suatu perusahaan bukanlah hal yang mudah. Karena modal 

kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Sifat atau tipe dari perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk 

perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang 

maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawainya maupun 

untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan-

penerimaan saat itu juga, sedangkan piutang biasanya dapat ditagih dalam waktu 

yang relatif pendek. Sifat dari perusahaan jasa biasanya memiliki atau harus 

menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada aktiva tetap yang 

digunakan untuk memberikan pelayanan atau jasanya kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk perusahaan industri, keadaan sangatlah ekstrim karena 
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perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva 

lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam operasinya sehari-hari. 

 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut. Kebutuhan modal kerja 

suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi 

sampai barang tersebut dijual. Karena semakin panjang waktu yang dibutuhkan 

untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut semakin besar pula modal 

kerja yang dibutuhkan. . Disamping itu pokok persatuan barang untuk 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. 

 

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagang 

Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan dibutuhkan 

untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian yang menguntungkan, 

semakin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau 

barang dagangan, sebaliknya bila pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli 

tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek maka uang kas yang 

diperlukan untuk membiayai persediaan semakin besar pula. 

 

4. Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang digunakan oleh perusahaan kepada para 

pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang harus 

diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk memperendah dan memperkecil 

jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam piutang dan untuk 

memperkecil adanya piutang yang tidak dapat ditagih, sebaiknya perusahaan 

memberikan potongan tunai kepada pembeli, karena dengan begitu pembeli akan 

tertarik untuk membayar hutangnya dalam periode diskonto tersebut. 
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5. Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan 

tersebut diganti dalam arti dibeli atau dijual kembali. Semakin tingkat perputaran 

persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan (terutama yang 

harus diinvestasikan dalam persediaan) semakin rendah. Untuk dapat mencapai 

tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan secara teratur dan efisien. Selain itu semakin cepat atau 

semakin tinggi perputaran akan semakin memperkecil resiko kerugian yang 

disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, 

disamping itu menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap 

persediaan tersebut. 

 

2.2.3 Langkah-langkah Dalam Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja 

Menurut Munawir S (1995 : 117), mengemukakan langkah-langkah dalam 

menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, akan dikemukakan terlebih 

dahulu yang termasuk ke dalam sumber modal kerja dan juga penggunaan modal 

kerja. 

1. Sumber Modal Kerja 

 Pada dasarnya, sumber modal kerja terdiri dari dua pokok, yaitu:  

1) Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah 

minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan 

dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. 

2) Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada 

aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas yang 

biasa. 
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2. Sumber-sumber modal kerja pada umumnya berasal dari: 

1) Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah pendapatan yang nampak 

 dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi 

 dan amortisasi. 

2) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka 

 pendek), dalam menganalisis sumber modal kerja yang berasal dari 

 keuntungan penjualan surat-surat berharga harus dipisahkan dengan 

 modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok perusahaan. Dari 

 hasil penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya 

 perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga 

 berubah menjadi kas. 

3) Penjualan aktiva tidak lancar, perubahan aktiva tidak lancar menjadi 

 kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja. 

 Apabila hasil dari penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar ini 

 tidak digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan 

 menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga 

 melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan (adanya modal kerja 

 yang berlebih-lebihan). 

4) Penjualan saham atau obligasi, Perusahaan dapat mengeluarkan 

 obligasi atau bentuk hutang jangka panjang guna memenuhi 

 kebutuhan modal kerjanya penjualan obligasi ini mempunyai 

 konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh 

 karena itu dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini 

 harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Penjualan obligasi 

 yang tidak sesuai dengan kebutuhan (terlalu besar) disamping 

 menimbulkan beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan 

 keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi jumlah modal 

 kerja yang dibutuhkan. 

 

2.3 Pengertian Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 
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Sumber (kenaikan) dan penggunaan (penurunan) modal kerja dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana modal kerja tersebut digunakan dan dibelanjakan 

oleh persahaan. 

  Menurut Harahap (2001:288), dinyatakan bahwa: 

  “Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau 

dijual atau karena kenaikan dalam hutang jangka panjang dan modal 

sedangkan penurunan dalam modal kerja timbul dari aktiva tidak lancer 

naik atau hutang jangka panjang dan modal naik”. 

 

2.4. Analisis Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui posisi dan keadaan serta perkembangan perusahaan, 

perlu diadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, melalui 

analisis laporan  disimpulkan  suatu perusahaan dapat diketahui apakah posisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan memuaskan atau tidak bagi pemakai 

laporan keuangan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan.  

 

2.4.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:34) pengertian laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan 

analisi tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan 

dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan”. 

  

Sedangkan menurut Syamrilaode (2011: p.1) menyatakan bahwa: 

“Analisa laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka 

dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna 

atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu fenomena. 

Menganalisis laporan keuangan, berarti melakukan suatu proses 

untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, 

menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan 

antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan 

keuangan tersebut”. 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses yang mempelajari data-data keuangan agar 
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dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui proses keuangan, hasil operasi, 

dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan 

sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menambah informasi yang ada 

dalam suatu laporan keuangan. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty 

(2008:58), menyatakan bahwa: 

“Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengurangi 

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, 

terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkungan 

ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses 

pengambilan keputusan”. 

 

Sedangkan menurut Syamrilaode (2011:p.2) menyatakan bahwa: 

“Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah 

keadaan keuangan, hasil usaha kemajuan keuangan perusahaan 

memuaskan atau tidak memuaskan”. 

 

2.4.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknis analisis digunakan menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Tujuan dari setiap 

metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat 

lebih dimengerti. 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008:59) mengemukakan 

ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan 

keuangan, yaitu: 

1.  Metode analisis horizontal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan 

cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun, sehingga 

dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 
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2.  Metode analisis vertikal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada 

laporan keuangan yang sama untuk tahun yang sama. 

 

Teknik analisis yang biasa digunakan menurut Munawir (2007:36-37) 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan: 

1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

3) Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

4) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 

5) Persentase dari total. 

 

Analisis dengan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan 

yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui presentase investasi pada 

masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

3. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu. 
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5. Analisis rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

6. Analisis perubahan laba kotor, adalah suatu analisa untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba 

yang dianggarkan untuk periode tertentu. 

7. Analisis Break-Event adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. 

 

2.5. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi 

penganalisa internal maupun eksternal, disamping untuk membuat perencanaan 

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, juga 

untuk menjamin kontinuitas perusahaan sehingga dapat memperlancar dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan juga untuk menunjukan tingkat 

keamanan atau margin of safety  bagi bank atau para calon kreditur. 

 

2.5.1. Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Untuk mendapat pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

yang lebih jelas dan tepat, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja yang dinyatakan oleh para ahli. 

 

 

 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:107) pengertian 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah sebagi berikut: 
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“Setiap transaksi yang menyebabkan naiknya modal kerja disebut 

modal kerja, sebaliknya transaksi-transaksi yang menyebabkan 

penurunan modal kerja disebut penggunaan modal kerja”.  

 

Sedangkan menurut Munawir (2002:129) laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja adalah: 

“Laporan sumber dan penggunaan modal kerja merupakan 

ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan 

dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan-

perubahan posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu”.  

  

 2.5.2. Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal kerja 

 Tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk 

memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode 

akuntansi dengan menunjukan sumber dan penggunaan modal kerja dalam 

periode tersebut. Informasi tentang sumber dan penggunaan modal kerja sangat 

penting tidak hanya bagi manajemen perusahaan, tapi juga bagi kreditur, karena 

dengan mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat digunakan sebagai dasar penelitian kebijakan 

manajemen dalam mengelola modal kerja dan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan oleh para kreditur. 

 Menurut Munawir (2004:132) tujuan analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja adalah sebagai berikut: 

“Tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk 

mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja selama 

periode yang bersangkutan”. 


