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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Laporan Keuangan 

Salah satu aspek yang paling penting untuk diamati perkembangannya di 

dalam suatu perusahaan adalah bidang keuangannya. Pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh 

perusahaan dengan melihat aspek keuangannya. Maka di dalam kegiatan 

usahanya, suatu perusahaan sangat memerlukan suatu laporan atau keterangan 

mengenai keadaan keuangannya. Laporan ini disebut "Laporan Keuangan" yang 

pada dasarnya disusun untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan 

dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan tersebut. 

 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Adapun pengertian Laporan Keuangan menurut Drs. S. Munawir adalah 

sebagai berikut: 

"Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang 
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut." 

 

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah: 

a. Pemakai Intern (Internal user) 

Biasanya pemakai intern ini adalah manajemen, yaitu orang-orang yang 

bertanggung jawab atas jalannya operasi perusahaan. 

b. Pemakai Ekstern (Eksternal user) 

Pemakai ekstern ini adalah pemilik perusahaan, kreditur, investor, pejabat 

pemerintah, pekerja dan buruh, masyarakat umum. 
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Sedangkan pengertian Laporan Keuangan menurut Bambang Riyanto 

adalah : 

"Laporan Keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan 
keuangan suatu perusahaan dimana neraca (balance sheet) mencerminkan 
nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan 
Laporan Rugi-Laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang 
dicapai selama satu periode tertentu, biasanya meliputi satu tahun." 
 

Jadi berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya laporan keuangan terdiri dari 

laporan neraca dan laporan laba-rugi. Laporan neraca memberikan gambaran 

sesaat dari keadaan keadaan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang berisi 

daftar aktiva, hutang dan modal pemilik suatu perusahaan. Sedangkan Laporan 

laba-rugi merupakan laporan pendapatan dan beban secara lengkap untuk suatu 

kesatuan usaha untuk jangka waktu tertentu. Selain laporan neraca dan Laporan 

laba-rugi, ada juga laporan lainnya seperti laporan laba yang ditahan, laporan arus 

kas, laporan perubahan modal kerja dan daftar-daftar lainnya yang sifatnya 

menerangkan atau menguraikan mengenai pos-pos penting dalam laporan utama.  

Laporan neraca dan laporan laba-rugi merupakan dua laporan yang tidak 

dapat dipisahkan karena kedua laporan ini saling melengkapi satu sama lain. 

Laporan neraca tidak dapat menjelaskan terjadinya perubahan asset pada suatu 

periode tertentu, tetapi pada laporan laba-rugi hal ini dapat dijelaskan. Sedangkan 

laporan laba-rugi tidak dapat menjelaskan jumlah aktiva dan sumber-sumber yang 

digunakan untuk menghasilkan pertambahan net asset, tetapi pada neraca hal ini 

dapat dijelaskan. 

 

2.1.2. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

Sebelum menganalisa dan menafsirkan suatu Laporan Keuangan, seorang 

penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang bentuk-bentuk 

Laporan Keuangan. Oleh karena itu dalam bagian ini akan dibahas tentang 

bentuk-bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan 

laba-rugi. 
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a. Neraca 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), hutang 

(liabilities), dan modal sendiri (owners equity) dari suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu, biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau 

akhir tahun. Bagian pokok dari neraca: 

1. Aktiva 

Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan. 

Bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa 

yang dimiliki oleh perusahaan. Harta kekayaan harus dinyatakan dengan 

jelas, diukur dalam satuan uang, dan diurutkan berdasarkan lamanya 

waktu atau kecepatannya berubah kembali menjadi uang kas. Aktiva 

dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yakni: aktiva lancar, investasi 

jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban biaya yang 

ditangguhkan, dan aktiva tidak lancar lainnya. Di dalam neraca, aktiva 

dibedakan lancar dan tidak lancar. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat 

kecepatan atau jangka waktu mencapainya aktiva kembali menjadi kas. 

 

Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dipakai pada periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam 

perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Yang termasuk aktiva 

lancar adalah: 

1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan, meliputi; cek yang diterima dari para 

pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro 

atau demand deposit. 

2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang sifatnya sementara. 

Sementara dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang 

untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi, meliputi; 

deposito di bank, surat berharga yang berwujud saham, obligasi 
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atau surat hipotek, sertifikat bank dan investasi-investasi lain yang 

mudah diperjualbelikan. 

3. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang. 

4. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur 

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

5. Persediaan, untuk perusahaan dagang yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang yang diperdagangkan yang sampai 

tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual. Untuk 

perusahaan manufaktur (yang memproduksi barang) maka 

perusahaan yang dimiliki meliputi persediaan barang mentah, 

persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. 

6. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima 

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena 

perusahaan telah memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum 

diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan. 

7. Biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk memperoleh 

jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum 

menjadi biaya atau jasa atau prestasi pihak lain itu belum dinikmati 

oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode 

berikutnya. 

 

Aktiva Tidak Lancar 

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang memiliki umur kegunaan 

relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih 

dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah: 

1. Investasi jangka panjang, meliputi: saham dari perusahaan lain, 

obligasi atau pinjaman kepada perusahaan lain, aktiva tetap yang 
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tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan ataupun dalam 

bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu. 

2. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

fisiknya nampak atau konkret dan mempunyai umur kegunaan 

jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode 

kegiatan perusahaan, meliputi: tanah, bangunan kantor, bangunan 

untuk toko, bangunan untuk pabrik, inventaris kendaraan, dan 

perawatan lainnya. 

3. Aktiva tetap tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang 

secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang 

mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan, meliputi: hak cipta, merek dagang, 

biaya pendirian, lisensi, goodwill, dan sebagainya. 

4. Beban yang ditangguhkan adalah menunjukkan adanya 

pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang 

(lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan 

dibebankan juga pada periode-periode berikutnya, meliputi biaya 

pemasaran, biaya pembukaan perusahaan, biaya penelitian dan 

sebagainya. 

5. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva 

perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam 

klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, meliputi; gedung dalam proses, 

tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya. 

2. Hutang 

Hutang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. 

Dalam jangka waktu tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali 

atau wajib memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. 

Pemenuhan kewajiban dapat berupa pembayaran uang, penyerahan uang 

atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepada 

perusahaan. 



 10

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber 

dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang dapat 

dibedakan ke dalam hutang lancar dan hutang jangka panjang. 

Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan daIam jangka pendek 

(satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah: 

1. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya 

pembelian barang dagangan secara kredit. 

2. Hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis 

(yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan 

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

3. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas 

negara. 

4. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah 

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

5. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian 

atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang 

jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

6. Penghasilan yang diterima dimuka, adalah penerimaan uang untuk 

penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. 

 

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka 

waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih jangka panjang (lebih 

dari satu tahun sejak tanggal neraca) yang meliputi; hutang obligasi, 

hutang hipotek (hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu), 

pinjaman jangka panjang lainnya. 
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3. Modal Sendiri 

Modal sendiri merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan. Bersama-sama dengan modal yang berasal dari kreditur 

kemudian ditanamkan dalam berbagai bentuk aktiva perusahaan. Modal 

sendiri ditentukan dengan mengurangkan modal pinjaman dari jumlah 

keseluruhan modal yang ditanamkan dalam aktiva. 

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus, 

dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. 

Modal sendiri merupakan dana yang bersumber dari pemilik 

perusahaan. Dalam neraca besarnya modal sendiri dihitung dengan 

mengurangkan keseluruhan hutang perusahaan dari total aktiva. 

 

b. Laporan Rugi-Laba 

Setiap jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu 

memperhitungkan hasil usaha perusahaan yang dituangkan dalam laporan laba 

rugi. Hasil usaha tersebut didapat dengan cara membandingkan penghasilan dan 

biaya selama jangka waktu tertentu. Besarnya laba atau rugi akan diketahui dari 

hasil perbandingan tersebut. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan 

laporan laba-rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya 

diterapkan adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan utama (operating revenue atau sales): hasil penjualan barang 

atau jasa kepada pembeli, langganan. penyewa, dan pemakai jasa lainnya. 

2. Harga pokok penjualan (cost of goods sold): bagi perusahaan dagang, 

harga pokok penjualan adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli 

yang kemudian berhasil dijual selama suatu periode akuntansi. Bagi 

perusahaan industri, harga pokok penjualan meliputi ongkos-ongkos bahan 

dasar, tenaga kerja, dan ongkos pabrik tidak langsung yang telah 

dikeluarkan dalam proses pembuatan barang yang kemudian berhasil 

dijual selama periode akuntansi. Sedangkan harga pokok jasa terdiri dari 



 12

biaya bahan-bahan (supplies), tenaga kerja, dan unsur lain yang timbul 

pada penciptaan jasa. 

3. Biaya Usaha (operating expense) 

a. Biaya penjualan atau biaya pemasaran (selling expenses), mencakup 

biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan penjualan dan 

pengiriman barang dagangan. Misalnya : biaya advertensi; biaya 

pengiriman (upah, bahan bakar, reparasi alat angkut, penyusutan alat 

angkut, pajak atau pungutan yang berkaitan dengan pengiriman barang 

dagangan); biaya yang berhubungan dengan bangunan toko; biaya gaji 

manajer penjualan; biaya gaji pegawai toko atau pelayan toko; biaya 

gaji salesman; biaya perjalanan salesman; biaya pengapalan; biaya 

transportasi penjualan; biaya penjualan lainnya. 

b. Biaya umum dan administrasi (general and administrative expenses), 

meliputi biaya-biaya pengawasan umum dan penyelenggaraan 

administrasi kantor, pemeliharaan catatan akuntansi, pembelian, 

korespondensi umum, penagihan piutang, dll. Misalnya biaya yang 

berhubungan dengan bangunan kantor dan administrasi kantor; biaya 

pemeriksaan pembukuan dan fee lainnya; biaya kredit dan 

penagihannya; penyusutan perabot dan peralatan kantor; gaji direktur; 

gaji karyawan kantor; donasi-donasi; kertas, surat-surat, cetakan, dan 

ongkos kantor lainnya; biaya administrasi; biaya pemakaian telepon 

dan telegraf; kerugian karena piutang tak tertagih; dan biaya umum 

lainnya. 

c. Penghasilan dan biaya diluar usaha pokok (other income and expenses 

or non operating) : penghasilan-penghasiIan yang diperoleh dan biaya-

biaya yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha 

pokok perusahaan. Penghasilan lain-lain misalnya penghasilan bunga, 

penghasilan sewa, penghasilan deviden, penghasilan kornisi. Biaya 

lain-lain misalnya biaya bunga, biaya sewa. 

d. Pos-pos insidentil atau pos-pos luar biasa (extra ordinary items) adalah 

laba atau rugi dari dari transaksi-transaksi yang jarang dilakukan atau 
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transaksi yang bersifat insidentil, misalnya laba atau rugi dari 

penjualan surat-surat berharga dan aktiva lain selain barang dagangan, 

koreksi atas laba yang diperoleh periode sebelumnya, pajak atas laba 

insidentil. 

 

c. Laporan Laba Yang Ditahan 

Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan, juga perlu disajikan laporan 

yang memperlihatkan perubahan laba yang ditahan (statement of retained 

earnings). Laba yang ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam 

perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan tidak semuanya dbagikan kepada 

para pemilik (pemegang saham) sebagai dividen, tetapi sebagian akan ditahan dan 

ditanamkan kembali dalam perusahaan untuk berbagai keperluan hidup. 

 

d. Laporan Modal Sendiri 

Untuk mengetahui perubahan besarnya modal sendiri selama satu periode 

akuntansi, perlu disusun laporan modal sendiri (statement of owners equity). 

Laporan modal sendiri disusun untuk perusahaan perseorangan dengan cara 

memperhitungkan pendapatan bersih yang diterima atau kerugian bersih yang 

diderita, pemakaian prive, dan penambahan modal oleh pemilik bilamana ada. 

 

2.1.3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan 

Kegunaan dari laporan keuangan menurut Drs. S. Munawir adalah : 

a. Mengukur tingkat biaya yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan 

perusahaan. 

b. Menentukan dan mengukur efisiensi tiap-tiap bagian atau proses produksi 

serta derajat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang 

bersangkutan.  

c. Menilai dan mengukur hasil kerja tiap individu yang telah diserahi 

wewenang dan tanggung jawab. 

d. Menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan atau prosedur yang baru 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. 
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2.1.4. Analisis Rasio 

Analisa keuangan adalah angka, yang diperoleh dari hasil perbandingan 

antara pos laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan baru dapat memberikan 

informasi yang berguna mengenai posisi keuangan dan kondisi suatu perusahaan 

apabila telah dipelajari, diperbandingkan, dan dianalisa. Tujuan analisa keuangan 

pada dasarnya adalah agar memperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan 

masalah posisi keuangan serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

Analisa aktivitas, digunakan untuk mengetahui kecepatan beberapa 

perkiraan menjadi penjualan atau kas. Dengan melihat pada perkiraan lancar saja, 

pengukuran likuiditas pada umumnya tidak memadai. Perbedaan komposisi dari 

aktiva lancar dan hutang lancar dapat berpengaruh secara berarti pada likuiditas 

yang sebenarnya.  

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan 

semua sumber dana yang ada pada pengendaliannya. Dengan analisis ini 

perusahaan dapat menilai proporsi dana yang tertanam pada masing-masing 

elemen aktiva dan perusahaan dapat mengetahui ketidaktepatan proprosi dana 

yang tertanam pada masing-masing elemen aktiva tersebut. Dengan perputaran 

yang tinggi dan pendeknya waktu terikatnya dan menunjukkan adanya efktifitas 

penggunaan aktiva atau dana yang tertanam dalam aktiva tersebut. Sebaliknya 

dengan perputaran yang rendah dan lama terikatnya dana dalam aktiva 

menunjukkan adanya ketidakefisienan dari penggunaan aktiva tersebut. Semua 

rasio ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi pada 

berbagai jenis aktiva. 
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1. Perputaran persediaan 

Perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas dari 

persediaan perusahaan. Perputaran persediaan hanya akan mempunyai arti 

jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau 

perputaran persediaan perusahaan masa lalu. 

 

Perputaran Persediaan   = Harga Pokok Penjualan 

 Persediaan 
 

2. Rata-rata periode tagih 

Rata-rata periode tagih adalah jumlah rata-rata waktu yang 

diperlukan untuk menagih piutang. Rasio tersebut bermanfaat untuk 

mengevaluasi kebijakan pinjaman dan kebijakan penagihan. 

 

Rata-rata Periode Tagih = Piutang 
 Penjualan Tahunan/360 
 

3. Rata-rata periode bayar 

Rata-rata periode bayar adalah jumlah rata-rata waktu yang 

diperlukan untuk membayar hutang dagang. 

 

Rata-rata Periode Bayar  = Hutang Dagang 
 Rata-rata Pembelian Tahunan per Hari 

 

4. Perputaran aktiva tetap 

Perputaran aktiva tetap merupakan alat ukur efisien dimana perusahaan 

menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. 

 

Perputaran Aktiva Tetap  = Penjualan 
 aktiva tetap bersih 
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5. Perputaran total aktiva 

Perputaran total aktiva menunjukan efisien dimana perusahaan 

menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. pada 

umumnya semakin tinggi perputaran aktiva, maka semakin efisien 

penggunaan aktiva tersebut. 

 

Perputaran Total aktiva = Penjualan 
  Total Aktiva  

 

2.2. Pengertian Modal Kerja 

Didalam neraca sebuah perusahaan menggambarkan modal menurut 

bentuknya (sebelah debet) dan menurut sumbernya (sebelah kredit). Dimana 

penggunaan seluruh dana yang diperoleh perusahaan yang ditanamkan tertera 

disebelah aktiva disebut modal aktif, sedangkan yang tertera disebelah passiva 

menunjukkan modal yang menggambarkan sumber-sumber darimana dana 

diperoleh disebut modal pasif. Berdasarkan fungsi bekerjanya, modal aktif dalam 

perusahaan dibedakan menjadi modal kerja dan modal tetap. Modal tetap adalah 

jumlah keseluruhan aktiva tetap. Penentuan tingkat yang layak dari aktiva lancar 

dan pasiva lancar akan menentukan tingkat modal kerja suatu perusahaan. 

Suatu perusahaan memerlukan modal kerja untuk membelanjai atau 

menyelenggarakan kegiatan operasionalnya sehari-hari, seperti membayar 

persekot, upah, gaji karyawan dan lain sebagainya. Dimana dana yang telah 

dikeluarkan itu, diharapkan akan dapat berputar kembali dalam perusahaan dalam 

jangka waktu yang singkat melalui hasil penjualan produknya. Pemasukan uang 

yang berasal dari penjualan tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk 

membiayai kegiatan operasi selanjutnya. Dengan demikian dana tersebut akan 

terus-menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan itu berproduksi. 

Adapun pengertian dari modal kerja adalah sebagai berikut : 

Menurut J. Fred Weston dan Thomas E Copeland bahwa : 

"Modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban 
lancar. Jadi, modal kerja merupakan investasi pemisahaan dalam bentuk 
uang tunai, surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi kewajiban 
lancar yang digunakan untuk mcmbiayai aktiva lancar." 
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Menurut Drs. S. Munawir mengemukakan bahwa ada 3 konsep mengenai 

pengertian modal kerja yang umum dipergunakan yaitu : 

 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menitikberatkan pada kuantitas dari modal kerja yang 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi 

yang besifat rutin atau memunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan 

operasi jangka pendek. Dengan demikiam modal kerja menurut konsep ini adalah 

keseluruhan dari jumlah aktiva lancar atau sering disebut modal kerja brutto 

(gross working capital). Dimana modal kerja brutto ini besarnya tidak menjamin 

terhadap kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan 

likuiditas perusahaan yang bersangkutan. 

2. Konsep Kualitatif 

Konsep ini menitikberatkan kepada kualitas modal kerja, dalam konsep ini 

pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar diatas passive lancarnya. 

Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang 

lebih besar dari hutang lancarnya dan menunjukkan margin of protection (tingkat 

keamanan) bagi para kreditur jangka pendek. Disamping itu konsep kualitatif juga 

menunjukkan kelangsungan operasi dimasa mendatang, serta kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan 

aktiva lancar. 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dari dana yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasamya 

dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk 

menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan, tetapi tidak semuanya 

dana digunakan untuk menghasilkan laba periode ini, melainkan ada sebagian 

dana yang akan digunakan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. 
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2.2.1. Klasifikasi Modal Kerja 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan 

tujuannya dalam menghasilkan keuntungan yang maksimum, modal kerja pada 

umumnya ada yang digunakan secara terus menerus dan ada juga modal kerja 

yang digunakan secara insidentil, seperti yang dikemukakan oleh Bambang 

Riyanto dimana modal kerja diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang terus 

menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjamin kontinuitas usahanya. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 

Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan luas produksi normal  

2. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) 

Adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi : 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi musim. 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

f1uktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena timbulnya 

keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya 

pemogokan buruh, banjir, perubahan ekonomi yang mendadak dan 

lain-lain. 
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2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Modal Kerja 

Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi suatu perusahaan 

dalam mengatasi bahaya-bahaya kesulitan keuangan. Perusahaan yang memliki 

kelebihan modal kerja akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh laba, begitu pula dengan kurangnya modal kerja akan menghambat 

kegiatan operasi perusahaan. Apabila didasarkan pada data neraca pada 

perinsipnya karena pengaruh dari perubahan unsur-unsur rekening tidak lancar. 

Perubahan unsur-unsur rekening tidak lancar yang mempunyai pengaruh 

memperbesar modal kerja adalah :  

1. Berkurangnya aktiva tidak lancar. 

2. Bertambahnya utang jangka panjang. 

3. Bertambahnya modal saham. 

4. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. 

Apabila digambarkan akan tampak sebagai berikut. 

 

 

 

 

Aktiva Lancar 

Rekening Lancar 

Utang Jangka Pendek 

Modal Kerja =  
Aktiva Lancar – Utang 
Jangka Pendek 

Aktiva Tidak Lancar 

Rekening Tidak Lancar 

Utang Jangka Panjang 

Modal  
Sendiri 

Modal Saham 

Laba Ditahan 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 



 20

Adapun perubahan unsur-unsur rekening tidak lancar yang mempunyai 

pengaruh memperkecil modal kerja adalah : 

1. Bertambahnya aktiva tidak lancar. 

2. Berkurangnya utang jangka panjang. 

3. Berkurangnya modal saham. 

4. Pembayaran deviden tunai. 

5. Adanya kerugian operasi perusahaan. 

Apabila digambarkan akan tampak sebagai berikut :  

 

 

 

 

Aktiva Lancar 

Rekening Lancar 

Utang Jangka Pendek 

Modal Kerja =  
Aktiva Lancar – Utang 
Jangka Pendek 

Aktiva Tidak Lancar 

Rekening Tidak Lancar 

Utang Jangka Panjang 

Modal  
Sendiri 

Modal Saham 

Laba Ditahan 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 
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2.3. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar (aktiva tetap, 

utang jangka panjang, dan modal sendiri) yang mempunyai efek memperbesar 

modal kerja disebut sebagai sumber-sumber modal kerja. Sebaliknya perubahan-

perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar yang mempunyai efek memperkecil 

modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja. 

Apabila sumber lebih besar daripada penggunaan, berarti ada kenaikan 

modal kerja. Sebaliknya apabila penggunaan lebih besar daripada sumber, berarti 

terjadi penurunan modal kerja. 

 

2.3.1. Sumber Modal Kerja 

Sumber-sumber modal kerja yang akan menambah modal kerja adalah: 

1. Pendapatan bersih. 

Modal kerja diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil 

lainnya yang meningkatkan uang kas dan piutang. Akan tetapi, sebagian 

dari modal kerja ini harus digunakan untuk menutup harga pokok 

penjualan dan biaya usaha yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 

revenue, yakni berupa biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi, 

sebenarnya yang merupakan sumber modal kerja adalah pendapatan bersih 

dan jumlah modal kerja yang diperoleh dari operasi jangka pendek. 

2. Keuntugan dari penjualan surat-surat berharga. 

Surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat 

dijual dan dari penjualan akan timbul keuntungan. Penjualan surat-surat 

berharga menunjukan pergeseran bentuk pos aktiva lancar dari pos “Surat-

surat berharga” menjadi pos “Kas”. Keuntungan yang diperoleh 

merupakan sumber penambahan modal kerja. Sebaliknya, jika terjadi 

kerugian maka modal kerja akan berkurang.  

3. Penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar 

lainnya.  

Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan 

aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang 



 22

tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan aktiva tidak lancar itu 

menjadi kas yang akan menambah modal kerja sebanyak hasil bersih 

penjualan aktiva tidak lancar tersebut.  

4. Penjualan obligasi dan saham serta kontribusi dana dari pemilik. 

Obligasi dan saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan apabila 

diperlukan sejumlah modal kerja, misalnya untuk ekspansi perusahaan. 

Pinjaman jangka panjang berbentuk obligasi biasanya tidak begitu disukai 

karena adanya beban bunga disamping kewajiban mengembalikan pokok 

pinjamannya. 

5. Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. 

Pinjaman jangka pendek (seperti kredit bank) bagi beberapa 

perusahaan merupakan sumber penting dari aktva lancarnya, terutama 

tambahan modal kerja yang diperlukan untuk membelanjai kebutuhan 

modal kerja musiman, siklis, keadaan darurat, atau kebutuhan jangka 

pendek lainnya. 

6. Kredit dari supplier atau trade creditor. 

Salah satu sumber modal kerja yang penting adalah kredit yang 

diberikan oleh supplier. Material, barang-barang, supplier, dan jasa-jasa 

bias dibeli secara kredit atau dengan wesel bayar. Apabila perusahaan  

kemudian dapat mengusahakan menjual barang dan menarik  pembayaran 

piutang sebelum waktu utang harus dilunasi, perusahaan hanya 

memerlukan sejumlah kecil modal kerja.   

 

2.3.2. Penggunaan Modal Kerja 

Penggunaan-penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal 

kerja adalah sebagai berikut: 

1. Pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang jangka 

pendek (termasuk uatang dividen). 

2. Adanya pemakaian prive yang berasal dari keuntungan (pada perusahaan 

perseorangan dan persekutuan). 
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3. kerugian usaha atau kerugian insidentil yang memerlukan pengeluaran 

kas. 

4. Pembentukan dana untuk tujuan tertentu seperti dana pensiun pegawai, 

pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo, penempatan kembali 

aktiva tidak lancar. 

5. Pembelian tambahan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan investasi 

jangka panjang. 

6. Pembayaran utang jangka panjang dan pembelian kembali saham 

perusahaan.  

 

2.3.3. Penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja adalah sebagai berikut: 

1. Tabulasikan perubahan pos-pos neraca awal dan akhir (2 periode) dan 

klarifikasikan sebagai sumber dan penggunaan dana sesuai pola 

berikut ini: 

• Sumber dana terdiri dari penurunan dalam pos-pos aktiva 

dan kenaikan pada pos-pos pasiva 

• Penggunaan dana terdiri kenaikan pos-pos aktiva atau 

penurunan pos-pos pasiva 

2. Masukkan data laba bersih sebagai sumber dana dan deviden sebagai 

penggunaan dana. Laba bersih dikurangi deviden adalah laba ditahan, 

sehingga laba ditahan tidak dimasukkan lagi sebagai sumber dana, 

kecuali bila data laba bersih dan deviden tidak diketahui.  

 


