
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Koperasi 

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

diharapkan dapat berperan dalam pembangunaan ekonomi di wilayah kerjanya. 

Keberhasilan koperasi dalam mengelola gerakan usahanya dapat dilihat dalam 

pencapaian tujuannya yaitu memberikan kesejateraan bagi anggotanya, selain 

memberikan kesejateraan anggotanya juga bertujuan memberikan kesejateraan 

bagi masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata co dan operation yang mengandung arti 

kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 

tentang perkoperasiaan menyatakan bahwa : 

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang 

berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi 

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha kerjasama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan”.  

 

Sedangkan pengertian koperasi menurut pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) No.27 tahun 2007 yaitu :  

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi 

dapat dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat dan koperasi merupakan milik 

bersama para anggota, pengurus dan pengelola usaha tersebut diatur sesuai 

keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. 



 

 

2.1.2 Karakteristik Koperasi  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.27 tahun 2007 bahwa 

karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya 

adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (The Dual Identity of The 

Member), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (User 

Own Oriented firm). Oleh karena itu : 

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu 

kepentingan ekonomi yang sama. 

2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri 

untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, 

keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, anggota-anggota koperasi 

percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, 

dan keperdulian terhadap orang lain. 

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan 

sendiri oleh anggotanya. 

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi 

anggotanya dalam rangka memajukan kesejateraan anggota. 

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya 

maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang nonanggota koperasi.  

 

2.1.3 Fungsi  Koperasi 

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 4 menyatakan 

bahwa fungsi koperasi yaitu : 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 



 

 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

 

2.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam 

menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-

prinsip tersebut terdiri atas: kemandiriaan, keanggotaan, bersifat terbuka, 

pengelolahan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan 

secara adil sebanding dengan besrnya jasa usaha masing-masing anggota, 

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasiaan 

dan kerjasama antar koperasi.  

Prnsip-prinsip koperasi menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1997;2) 

yaitu : 

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, 

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggotanya, 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, 

5. Kemandirian. 

 

2.2   Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggung jawaban atas 

pengelolahan perusahaan yang berisi informasi yang mengenai posisi keuangan 

dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Suatu perusahaan dapat mengetahui 

posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut dari 

laporan yang telah dibuatnya. 

 

 

 

 



 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti para pemilik 

perusahaan, manajer perusahaan, para kreditur, bankers, para investor, pemerintah 

dengan data aktivitas perusahaan tersebut. 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai laporan 

keuangan yaitu : 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005;15), tentang laporan keuangan yaitu : 

“Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang 

kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang”. 

 

 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007;1), dalam Paragraph 7 

mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian intergral dari laporan keuangan”.  

 

 Sedangkan menurut Rahmat B. Priatna, Junaedi Abidillah, dan 

Suryana (2007;25) yaitu : 

“Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi 

yang diperlukan bagi pihak intern dan ekstern”.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi 

kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

misalnya investor, pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, pemerintah dan 

kreditor. 

 

 



 

 

 Menurut Ikatan akuntansi Indonesia (2007;21)  dalam paragrap 27 

tentang dibuatnya laporan keuangan yaitu : 

“Menyediakan Informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputasan ekonomi”. 

 

 Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2007;30), 

mempunyai beberapa tujuan laporan keuangan yang bersifat umum diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditor, pemakai 

lainnya saat ini atau masa yang akan datang untuk mengambil keputusan. 

2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal, untuk 

memperkirakan jumlah waktu dan ketidak pastian penerimaan kas yang 

berkaitan dan ketidak pastian aliran kas masuk bersih perusahaan. 

3. Memberikan informasi dan sumber daya ekonomi perusahaan dan klaim-klaim 

atas sumber daya tersebut yang melliputi hutang dan modal 

4. Memberikan informasi mengenai prestasi  perusahaan selama periode tertentu 

 

2.2.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005;26), mengenai sifat dan keterbatasan 

laporan keuangan diantaranya sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis (sejarah) yaitu laporan atas kejadian-

kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Laporan keuangan sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan 

kewajiban dalam akuntansi dan proses penyusunannya tidak lepas dari 

penggunaan taksiran dan pertimbangan. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

 



 

 

5. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atas transaksi dari pada bentuk hukumnya. 

6. Laporan keuangan disajikan dengan bahasa teknis akuntansi sehingga belum 

tentu semua orang dapat memahaminya.    

 

2.2.4 Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan 

 Laporan yang lengkap umumnya terdiri atas Neraca, Laporan Laba rugi, 

Arus Kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

 Namun sebelum menganalisa dan menafsirkan suatu laporan keuangan 

tersebut semua pihak harus terlebih dahuluh mempunyai pengetian yang 

mendalam tentang jenis dan bentuk laporan keuangan yang akan diungkapkan 

sebagai berikut : 

NERACA 

Menurut Munawir (200;13), pengertian neraca adalah : 

“Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007;7) yaitu : 

“Pembagian lancar dengan tidak lancar jangka pendek dengan 

jangka panjang”.  

 

1. Aktiva 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007;9) pengertian aktiva yaitu : 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan diperoleh perusahaan”. 

 

 Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama 

yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 

 

 



 

 

 Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam 

periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan 

perusahaan yang normal. 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar menurut Munawir (2004;14), 

yaitu : 

a. Kas, yaitu check yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan 

di bank dalam bentuk giro atau demand deposit yaitu, simpanan di bank yang 

dapat diambil kembali (dengan menggunakan check atau bilyet) setiap saat 

diperlukan oleh perusahnaan, 

b. Investasi jangka pendek, adalah bahwa investasi itu harus bersifat marketable, 

artinya setiap saat perusahaan membutuhkan uang, investasi itu dapat dijual 

dengan harga yang pasti, 

c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan 

dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang, 

d. Piutang dagang, yaitu tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit, 

e. Persediaan, adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai 

tanggal neraca masih digudang atau belum laku dijual, 

f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan kerena perusahaan telah 

memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya sehinga 

merupakan tagihan, 

g. Persekot atau biaya yang dibayar di muka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum 

menjadi biaya atau jasa pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada 

periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

 Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan 

relatif permanen atau jangka panjang (mampunyai umur ekonomis lebih                     

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

perusahaan). 



 

 

Adapun yang termasuk aktiva tidak lancar menurut Munawir (2004;16), 

yaitu : 

a. Investasi Jangka Panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti 

mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang 

dibutukan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi 

jangka panjang, 

b. Aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

Nampak (kongkrit), 

c. Aktiva tetap tidak berwujud, adalah perusahaan yang secara pisik tidak 

Nampak, tetapi merupakan suatu hak yang amempunyai nilai dan dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, 

d. Beban yang ditanggukan, adalah menunjukan adanya pengeluaran atau biaya 

yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu 

pengeluaran yang dibebankan juga pada periode-periode berikutnya, 

e. Aktiva lain-lainnya, adalah menunjukan kekayaan atau aktiva perusahaan 

yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya, misalnya : gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian. 

  

2. Hutang (Kewajiban) 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007;11), hutang adalah : 

“Hutang adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak 

atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu”. 

 

 Sedangkan menurut E. Kieso et all (2007;193), yaitu : 

“Pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan 

yang berasal dari kewajiban berjalan entitas lainnya di masa depan 

sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu”. 

 

 Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang 

lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. 

 



 

 

 Hutang lancar atau kewajiban jangka pendek menurut Munawir 

(2004;18), yaitu : 

“Kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayarannya dilakukan dalam jangja pendek (satu tahun sejak 

tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan”. 

 

Hutang lancar atau kewajiban jangka pendek meliputi : 

a. Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena hutang yang timbul karena 

adanya pembelian barang dagangan secara kreedit, 

b. Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur 

undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang, 

c. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara, 

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi 

belum dilakukan pembayarannya, 

e. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah sebagian (seluruh) 

hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena 

harus segera dilakukan pembayarannya, 

f. Penghasilan yang Diterima di Muka, adalah penerimaan uang untuk penjualan 

barang atau jasa yang belum direalisasi. 

 

 Hutang Jangka Panjang atau kewajiban jangka panjang menurut Donald 

E. Kieso et all (2007;201), yaitu : 

“Kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan 

dilikuidasi dalam siklus operasi yang normal melainkan akan dibayar 

pada suatu tanggal di luar waktu itu”. 

 

 Adapun yang termasuk kedalam kewajiban jangka panjang menurut                 

Munawir (2004;19), yaitu : 

a. Hutang Obligasi, yaitu hutang jangka panjang yang paling sering dilaporkan 

dalam neraca perusahaan, karena meminjam dalam jangka panjang apabila 



 

 

jumlah modal yang terlalu besar untuk disediakan oleh suatu pemberi 

pinjaman, 

b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu,dan 

c. Pinjaman jangka lainnya. 

 

3. Modal 

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 

yang ditujukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, 

atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-

hutangnya. 

Modal pada prinsipnya terdiri dari tiga golongan yaitu : 

1. Cadangan sebagai pengurang aktiva, cadangan ini merupakan penggurangan 

terhadap aktiva yang disusut, sehingga dalam neraca Nampak disebelah debet  

mengurangi aktiva yang bersangkutan. 

2. Cadangan sebagai hutang, misalnya cadangan untuk pajak merupakan hutang 

yang dicatat sebagai cadangan, seharusnya cadangan untuk pajak ini 

dimasukkan dalam hutang lancar, yaitu hutang pajak atau taksiran hutang 

pajak. 

3. Cadangan yang merupakan surplus, yaitu yang merupakan hak para pemilik 

perusahaan, misalnya cadangan untuk expansi yaitu merupakan pemisahan 

sebagai laba yang ditahan, dadn dalam neraca masuk kedalam klasifikasi 

modal. 

 

BENTUK NERACA 

 Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman diantara 

perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan menurut Munawir 

(2004;20), adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk Skontro (Account Form), 

Dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debet dan hutang serta 

modal tercantum sebelah kanan atau kredit. 



 

 

2. Bentuk Vertikal (Report Form), 

Dalam bentuk ini semua aktiva Nampak di bagian atas yang selanjutnya 

diikuti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal, 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan perusahaan, 

Bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki 

Nampak dengan jelas. 

 

LAPORAN LABA RUGI 

 Laporan laba rugi merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau 

tahunan komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk 

menentukan profitabilitas, nilai invastasi dan kelayakan kredit atau kemampuan 

perusahaan melunasi pinjaman. 

 Menurut  Munawir (2004;26), laporan laba rugi mempunyai arti sebagai 

berikut : 

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu”. 

 

 Sedangkan laporan laba rugi menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty 

(2002;20) mempunyai dua unsur  yaitu penghasilan dan beban, yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Penghasilan (Income), yaitu kenaikan masyrakat manfaat ekonomi dalam 

bentuk pemasukan (peningkatan aktiva) atau penurunan kewajiban perusahaan 

selama periode tertentu, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Pendapatan (revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penghasilan 

jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan deviden, 

b. Keuntungan (gain), yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan 

mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan 

yang rutin, misalnya pos yang timbul dalm penghasilan aktiva lancar. 



 

 

2. Beban (expense), yaitu penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, 

penurunan aktiva atau kewajiban perusahaan selama periode tertentu, dan 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Beban, timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan (biayanya 

berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, persediaan, 

dan aktiva tetap) yang meliputi harga pokok penjualan, gaji dan upah, serta 

penyusutan, 

b. Kerugian, mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang 

timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, 

misalnya rugi karena bencana banjir, kebakaran dan sebagainya. 

 

BENTUK LAPORAN LABA RUGI 

 Menurut Munawir (2004;26), Laporan laba rugi dapat disajikan dengan 

menggunakan dua bentuk adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk Single Step, yaitu dengan mengabungkan semua penghasilan menjadi 

satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk 

menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan, 

2. Bentuk Multiple Step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih 

teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. 

 

LAPORAN ARUS KAS 

 Laporan arus kas mengambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama 

periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas menurut 

Donald E Kieso et all (2007;203) yang terdiri dari : 

1. Aktivitas operasi (operating activities), meliputi pengaru kas dan transaksi 

ayng digunakan untuk menentukan laba bersih 

2. Aktivitas Investasi (investing activities), meliputi pemberian dan penghasilan 

pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, serta property pabrik dan 

peralatan. 



 

 

3. Aktivitas pembiayaan (financing activities), melibatkan pos-pos kewajiban 

dan ekuitas pemilik yang meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan 

komposisinya kepada mereka dengan penggembalian atas dan dari 

investasinya peminjam uang dari kreditur serta pelunasannya. 

 

2.3   Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 

karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat kesehatan 

suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan 

dapat diketahui apakah posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan telah 

berjalan dengan baik.  

 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Pengertian analisis laporan keuangan menurut Leopold Bernsteln yang 

diterjemakan oleh Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002;52), yaitu : 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang perluh 

pertimbangan dalam rangka membantu, mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan 

masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan 

prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja 

perusahaan pada masa mendatang”.  

 

 

 Sedangkan menurut Munawir (2002;31), definisi analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan adalah mencari hubungan yang ada 

antara suatu angka dalam laporan dengan angka lain sehinga dapat 

diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai keuangan dan 

hasil dari usaha perusahaan”. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Munawir (2002;31) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan itu 

adalah sebagai berikut : 



 

 

“Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicap oleh perusahaan”. 

 

 Analisis laporan keuangan  secara lengkap kegunaan analisis laporan 

keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas daripada laporan keuangan 

biasa, 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dari suatu 

laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implisit), 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan, 

4. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan, 

5. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

ynag sudah dikenal, 

6. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan yang lain, 

dengan periode sebelumnya atau dengan stndar industri normal atau standar 

ideal, 

7. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan baik 

posisi keuangan, hasil usaha maupun struktur keuangan, 

8. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dimiliki perusahaan dimasa 

yang akan datang.  

 

2.3.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehinga dapat di ketahui 

perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut. Bila diperbandingkan 

dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahan tertentu atau 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya deperbandingkan 

denagn laporan keuangan perusahaan. 

 Menurut Munawir (2002;36-37), teknik analisis yang sering digunakan 

dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, 

Adalah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan 

keuanga untuk dua periode atau lebih dengan menunjukan : 

a. Dana absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan jumlah-jumlah rupiah 

c. Kanaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Pebandingan yang dinyatakan dengan ratio 

e. Persentase dari total 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis),  

Adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan 

keuangan, apakah menunjukan tendendensi tetap,naik atau turun 

3. Laporan dengan persentase perkomponen (common size statement),  

Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing aktivanya,juga untuk mengetahui struktur permodalannya serta 

komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualan 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja,  

Adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubanya modal kerja dalam 

periode tertentu 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash profit analysis),  

adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubanya jumlah uang 

kas selama periode tertentu  

6. Analisa ratio,  

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut 

7. Analisa laporan laba kotor (gross profit analysis),  

adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahaan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut 



 

 

8. Analisa Break Event,  

adalah untuk menentukan tinkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu 

perubahan tersebut tidak menderita kerugian, tapi juga belum memperoleh 

keuntungan  

 

2.4   Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi 

penganalisis intern maupun ekstern, di samping untuk membuat perencanaan 

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan juga untuk 

menjamin kontinuitas dan likuiditas perusahaan sehingga dapat memperlancar dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan juga untuk menunjukkan 

tingkat keamanan atau margin of safety bagi bank atau para kreditor. 

 

2.4.1 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menurut Munawir 

(2002;37), mengemukakan bahwa : 

“Analisa 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”.  
 

2.4.2 Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Ada pun tujuan dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja menurut 

Munawir (2002;132), mengemukakan bahwa : 

“Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah 

memberikan ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selam satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan 

modal kerja dalam periode tertentu”. 

 

Informasi tentang sumber dan penggunaan modal kerja sangat                   

penting, tidak hanya bagi manajemen perusahaan tapi juga berguna bagi                   

para kreditor, karena dengan mengetahui sumber dan panggunaan modal                   

kerja perusahaan yang bersangkutan akan dapat digunakan sebagai dasar 



 

 

penelitian kebijakan manajemen dalam mengelolah modal kerja dan dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk para bankers atau   

kreditor. 

 

2.4.3 Sumber dan Pengunaan Modal Kerja 

Apabila dana didefinisikan sebagai tenagan kerja maka laporan perubahan 

posisi keuangan menjelaskan sumber dan penggunaan dana dan menunjukkan 

bagaimana modal kerja tersebut berubah dari jumlah pada awal periode menjadi 

jumlah pada akhir periode. Setiap tranksaksi yang menyebabkan naiknya modal 

kerja disebut sumber modal kerja sebaliknya transaksi yang menyebabkan 

penurunan modal kerja disebut penggunaan modal kerja.  

Sumber (penaikan) dan penggunaan (penurunan) modal kerja timbul dari 

berbagai macam tranksaksi atau kejadian setiap tranksaksi hanya akan 

mempengaruhi modal kerja apabila secara simultan tranksaksi tersebut 

mempengaruhi rekening lancar dan tidak lancar.  

Modal kerja menurut Bambang Riyanto (2001; 61), terdiri dari dua 

bagian pokok, yaitu : 

1. Bagian yang tetap atau permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia 

agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keungan. Bagian ini 

dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Modal kerja primer (primary working capital), yaitu modal kerja 

minimum yang ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. 

b. Modal kerja normal (normal working capital), yaitu jumlah modal kerja 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau 

dinamis. 

2. Jumlah modal kerja variabel, yaitu jumlahnya tergantung pada aktivatas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan dilura aktivitas yang biasa atau modal 

kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal 

kerja ini dapat dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. 



 

 

b. Modal siklis (cyclical working capital), yaitu modal kerja yang jumlahnya 

berubah-ubah disebabkan oleh permintaan produk 

c. Modal kerja darurat (emergency working capital), yaitu modal kerja yang 

tidak diketahui sebelumnya contohnya, banjir, pemogokkan buru. 

 

Untuk dapat mengetahui apakah penggunaan modal kerja suatu perusahaan 

sudah efektif atau efisien maka terlebih dahulu harus deketahui darimana sumber 

modal kerja (dana) tersebut diperoleh dan bagaimana modal kerja tersebut 

digunakan. Dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan sumber dana dan 

pernggunaan dana menurut Munawir (2002;113), ada beberapa pendapat 

mengenai dana, yakni : 

1. Dana diartikan sama dengan “modal kerja” baik dalam modal kerja bruto 

maupun modal kerja netto sehingga dengan demikian laporan sumber dan 

penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan 

modal kerja serta perubahan unsur-unsur  modal kerja selama periode yang 

bersangkutan.  

2. Dana diartikan sama dengan “kas” dengan demikian sumber menggambarkan 

suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang 

bersangkutan 

3. Pengertian lain lagi dari dana adalah sebagai net monetary assets, yaitu kas 

dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas. 

 

A. Sumber Modal Kerja 

Sumber modal kerja bagi perusahaan menurut Munawir (2004;120), dapat 

juga berasal dari : 

1. Hasil operasi perusahan, adalah jumlah net income yang nampak dalam 

laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, 

jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. 



 

 

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

adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat di jual dan akan 

menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. 

3. Penjualan aktiva tidak lancar  

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan                

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

yang tidak diperlukan lagi di perusahaan.apabila dari hasil dari penjualan 

aktiva tetap atau aktiva tidak lancar lainnya ini tidak segera digunakan                

untuk mengganti aktiva yang bersangkutan akan menyebabkan keadaan  

aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal yang 

dibutuhkan. 

4. Penjualan saham atau obligasi untuk menambah dana atau modal kerja yang 

dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau 

meminta kepada pemilik perusahaan untuk mennambah modalnya, di samping 

itu perusahaan dapat mengeluarkan oblikasi bentuk utang jangka panjang 

lainya untuk memenuhi kebutuhan  modal kerjanya. 

 

Dari uraian sumber-sumber modal kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja  akan bertambah apabila : 

1. Adanya kenaikkan sektor modal kerja baik berasal dari laba maupun                 

adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik 

perusahaan. 

2. Ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan 

bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun 

melalui proses depresiasi. 

3. Ada penambahan hutang janka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek 

atau hutang jangka panjang lainya yang diimbangi denga bertambahnya aktiva 

lancar. 

 

 

 



 

 

B. Penggunaan Modal Kerja 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan 

bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, 

tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau 

turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya 

modal kerja adalah sebagai berikut : 

1. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, supplies 

kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan 

surat berharga atau effek, maupun kerugian isidentil lainnya. 

3. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan 

tertentu dalam jangka panjang, misalnya Dana Pelunasan Obligasi, Dana 

Pensiun Pegawai, Dana Expansi ataupun dana-dana lainnya. 

4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang 

atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja 

5. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang hipotik, 

hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya, serta 

penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara maupun untuk 

seterusnya) saham perusahaan yang beredar atau adanya penurunan hutang 

jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar. 

 

Di samping penggunaan aktiva lancar yang mengakitbatkan kurangnya 

modal kerja tersebut ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah 

jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva lancar itu sendiri, 

yaitu pemakain atau penggunaan modal kerja atau aktiva lancar yang hanya 

menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal kerja 

tidak berkurang), contohnya : 

 



 

 

1. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai 

2. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai 

3. Perubahan suatu bentuk pihutang ke bentuk pihutang lain, misalnya dari 

pihutang dagang (account receivable) menjadi pihutang wesel (notes 

receivable). 

 

Menurut Susan Irawati (2006;81), yang mempengaruhi besar kecil modal 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Unsur-unsur yang memperbesar modal : 

a. Berkurangnya aktiva tetap 

b. Bertambahnya hutang jangka panjang 

c. Bertambanya modal 

d. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan 

e. Penyusutan 

2. Unsur-unsur yang memperkecil modal kerja : 

a. Bertambahnya aktiva tetap 

b. Berkurangnya hutang jangka panjang 

c. Berkurangnya modal 

d. Adanya kerugian dari operasi perusahaan 

e. Pembayaran kas deviden 

 

2.4.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, laporan keuangan perusahaan 

biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahaan ekuitas, dan catatan ats laporan keuangan. Meskipun masisng-masing 

laporan tersebut telah memuat informasi yang bermanfaat, akan tetapi belum satu 

pun yang mampu memberikan informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan 

investasi perusahaan selama periode tertentu. 

 

 



 

 

Laporan perubahan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil 

aktivitas keuangan suatu perusahaan atau gambaran bagaimana manajemen 

mengelolaan perputaran (sirkulasi) modalnya, laporan ini pun menyajikan sebab-

sebab perubahan-perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002;116) laporan sumber 

dan penggunaan modal kerja dibagi kedalam 4 (empat) bagian, yaitu : 

1. Format Laporan 

Laporan perubahan posisi keuangan yang berbasis modal kerja memberikan 

ringkasan mengenai aktivitas investasi dan perkembangan perusahaan secara 

khusus, laporan ini menggambarkan bagaimana modal kerja diberikan atau 

aktivitas pembelanjaan perusahaan dan berapa banyak modal kerja digunakan 

untuk aktivitas investasi. Selisi antara jumlah modal kerja yang digunakan 

ditunjukan sebagai penurunan atau kenaikan modal kerja selama periode 

tertentu. 

2. Sumber informasi yang digunakan 

Dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Sumber informasi utama yang terdiri atas laporan laba atau rugi, lporan 

perubahan laba ditahan dan neraca komperatif. 

b. Sumber informasi pendukung diperoleh dengan caramengadakan analisis 

terhadap perubahan rekening-rekening aktiva tidak lancar. Dari analisis 

tersebut akan diperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan 

modal kerja.  

3. Penyususnan sumber dan penggunaan modal kerja 

a. Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu 

b. Menganalisis perubahan saldo rekening-rekening tidak lancar, untuk 

menentukan sumber-sumber penggunaan modal kerja. Langkah ini 

dilakukan dengan metode : 

- Langsung 

- Kertas kerja 

- Rekening (T account) 

c. Menyusun laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja 



 

 

4. Kegunaan Laporan 

a. Melaporkan aktivitas investasi dan pembelajaan penting perusahaan yang 

menyebabkan perubahan modal kerja selama periode tertentu. 

b. Menjadi suplemen laporan laba atau rugi, perubahan laba ditahan dan 

neraca dengan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kenaikan atau 

penurunan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. 

c. Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan baik yang 

berasal dari operasi maupun non operasi. 

d. Menyajikan penggunaan-penggunaan modal kerja utama perusahaan.  

e. Menjadi dasar bagi proses perencanaan.   

   

2.4.5 Penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Metode-metode penyusunan laporan perubahan modal kerja atau laporan 

sumber dan pengunaan modal kerja menurut Munawir (2004; 150), yaitu :  

 

2.4.5.1 Reversal Method 

Dalam motode ini sumber dan pengunaan modal kerjanya disusun dengan 

menggunakan kertas kerja (work sheet), metode ini digunakan untuk 

mempermudah penyusunan laporan perubahan modal kerja, jika kita mengalami 

kesulitan dalam menghadapi laporan keuangan yang jumlah post-postnya banyak 

dalam work sheet perubahan yang terjadi dalam masing-masing akun dianalisis 

dan ditentukan bagaimana pengaruh perubahan akun-akun tersebut pada modal 

kerja. Namun sebelum work sheet harus terlebih dahulu membuat adjustment atau 

membuat jurnal revers (Reversing entries) terhadap perubahan-perubahan yang 

tidak mempengaruhi modal kerja, Untuk mengadakan adjustment maupun 

reversing entries dengan benar maka kita harus mengetahui lebih dahulu jurnal-

jurnal yang dibuat pada waktu terjadinya transaksi.  

Langkah-langkah dalam menyusun Reversal Method, yaitu: 

1. Menyusun pos-pos neraca awal periode dan akhir periode-periode atau neraca 

periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, dipisahkan antara pos-

pos neraca bersaldo debit dengan yang bersaldo kredit. 



 

 

2. Menentukan perubahan yang terjadi pada masing-masing pos, masukkan 

perubahan tersebut pada sisi debit atau kredit, kolom perubahan sebelah debit 

untuk mencatat kenaikan aktiva, penurunan hutang dan modal sedangkan 

kolom kredit untuk mencatat penurunan aktiva dan kenaikan hutang dan 

modal. 

3. Menganalisa perubahan yang terjadi pada rekening atau pos-pos non current 

untuk menentukan alasan dan sebab perubahan tersebut dan menentukan 

pengaruh perubahan tersebut terhadap modal kerja, apakah merupakan 

sumber, penggunaan atau tak mempunyai pengaruh sama sekali.  

4. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak sesuai 

dengan transaksi yang sebenarnya. 

5. Setelah diadakan penyesuaian maka langkah berikutnya adalah memindakan 

perubahan-perubahan netonya. Perubahan pos-pos aktiva lancar dan hutang 

lancar dipindahkan ke kolom “kenaikan atau penurunan modal kerja”, dengan 

cara sebagai berikut: jika pos tersebut mempunyai perubahan didebit maka 

kekolom kenaikan modal kerja, sebaliknya kalau pos tersebut mempunyai 

perubahan kredit maka dipindakan ke kolom penurunan modal kerja. 

Perubahan pos-pos non current (aktiva tidak lancar, hutang jangka panjang 

dan modal) dipindahkan ke kolom “sumber dan penggunaan modal kerja.   

 

2.4.5.2 Direct Method 

Metode ini tidak menggunakan kertas kerja (work sheet) dalam 

penyusunan sumber dan penggunaan modal kerjanya, Ini berarti kita tidak perlu 

mengadakan adjustment maupun reversing entries. Nama lain dari metode ini 

adalah metode rekening atau metode langsung, dalam metode tiap-tiap perubahan 

biaya tidak tetap (non current account) dicatat dalam masing-masing rekening 

yang berbentuk T (T-account) termasuk perubahan total modal kerja, kemudian 

jurnal-jurnal transaksi di pastikan pada rekening masing-masing.  

 

 



 

 

Adapun langkah-langkah dalam menyusun metode langsung (direct 

method), yaitu: 

1. Memasukan perubahan netto dari masing-masing pos atau rekening non 

current ke dalam rekeningnya masing-masing. 

2. Menganalisa informasi-informasi tambahan yang diperoleh serta perubahan-

perubahan yang terjadi dalam rekening non current yang kemudian membuat 

jurnal yang mula-mula dibuat oleh perusahaan pada waktu transaksi yang 

sebenarnya terjadi. 

3. Mempostingkan atau memasukkan jurnal-jurnal transaksi tersebut ke dalam 

rekening masing-masing dengan catatan bahwa jurnal-jurnal yang menyangkut 

aktiva lancar, dipostingkan ke dalam rekening “sumber dan penggunaan modal 

kerja”, sedangkan yang berhubungan dengan hasil-hasil operasi dipostingkan 

ke dalam rekening “Rugi-Laba”. 

4. Setelah semua jurnal-jurnal tersebut dipostingkan pada masing-masing 

rekeningnya, maka jumlah yang diposting pada masing-masing rekening 

tersebut harus sama dengan jumlah perubahan netto pada rekening yang 

bersangkutan. Khusus Rugi laba harus direntukan saldonya, dan saldo ini 

dipindahkan ke rekening sumber dan penggunaan modal kerja. 

5. Setelah semua rekening jumlah pendebitan dan pengkreditannya mempunyai 

saldo yang sama dengan perubahan nettonya, serta saldo Rugi-laba sudah 

dipindahkan ke rekening sumber dan penggunaan modal kerja telah sama 

dengan jumlah perubahan modal kerja secara total.   

 

2.4.6 Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan memiliki modal kerja sehari-hari memenuhi segala 

kebutuhan operasinya yang mana dana tersebut akan kembali dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Dana yang masuk akan menjadi modal perusahaan sehinga 

terus berputar selama perusahaan tersebut beroperasi. Adapun pendapat mengenai 

modal kerja sebagai berikut. 

 

 



 

 

Menurut Ridwan S. dan Ige Barlian (2003;187), modal kerja merupakan: 

“Aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar 

dari suatu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu 

usaha” 

 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001;57), ada tiga konsep 

pengertian modal kerja, yaitu : 

1. Konsep kuantitatif  

Konsep didasarkan atas kuantitas dana yang ditanam dalam unsur-unsur aktiva 

lancar, yaitu aktiva yang sekali dan akan kembali menjadi bentuk semula atau 

aktiva dengan dana tertanam di dalamnya, yang akan bebas lagi dalam waktu 

singkat. Konsep ini sering disebut gross working capital. 

2. Konsep Kualitatif  

Konsep ini didasarkan pada aspek kualitatif yaitu kelebihan aktiva lancar dari 

hutang lancarnya. Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagai aktiva 

lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yang 

bersifat rutin tanpa menggagu likuiditasnya, konsep ini sering disebut net 

working capital 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini didasarkan fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan setiap 

dana yang digunakan dalam perusahaan di maksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan pada periode tersebut (current income) dan sebagian lagi untuk 

menghasilkan pendapatan periode-periode berikutnya (future income). 

 

Dari pengertian modal kerja di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

prinsipnya pengertian modal kerja adalah modal yang harus disediakan dalam 

jumlah yang cukup untuk menjaga dan menjamin kelancaran operasi perusahaan, 

modal kerja yang cukup akan mengutungkan perusahaan yakni memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien.  

 

 

 



 

 

2.4.7 Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Modal kerja merupakan hal yang utama dalam setiap perusahaan tetapi 

modal kerja yang diperlukan setiap perusahaan berbeda-beda hal itu karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh Munawir (2004;117), 

yaitu : 

a. Sifat dan tipe perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan 

dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan 

jasa misalnya perusahaan listrik, perusahaan air minum, dan perusahaan-

perusahaan jasa yang bergerak dengan perhubungan, baik darat, laut, maupun 

udara tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, pihutang maupun 

persediaan 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang dijual maupun bahan 

dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual.  Makin panjang 

waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau untuk memperoleh barang 

tersebut makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. 

c. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Syarat barang dagangan atau bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi 

barang sangat mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan 

yang bersangkutan.  

d. Syarat penjualan 

Syarat penjualan semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada 

para pembeli akan mengakitbatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang 

harus diinvestasikan dalam sektor piutang. 

 

 

 

 



 

 

e. Tingkat perputaran persediaan  

Tingkat perputaran persediaan (inventory turn-over), meununjukkan beberapa 

kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin 

tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal yang 

dibutuhkan (terutama yang harus di investasikan dalam persediaan) semakin 

rendah.  

Keuntungan-keuntungan atas tersedianya modal kerja yang cukup bagi 

perusahaan menurut Munawir (2002:116) antara lain : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai atas 

aktiva lancar. 

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya. 

3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan keuangan yang mungkin akan terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumennya. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para langganannya. 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

 

2.4.8 Rasio Modal Kerja atau Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah perbandingan yang digunakan badan usaha 

koperasi untuk menilai dan menggambarkan posisi keuangan dalam jangka 

pendek yaitu untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyediakan alat-

alat yang likuid (mudah diuangkan) guna menjamin pengembalian hutang-hutang 

jangka pendek pada waktunya atau jangka panjang yang telah atau akan jatuh 

tempo. 

 



 

 

Rasio-rasio dalam modal kerja adalah sebagai berikut: 

1. Current ratio 

Current ratio, yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang yang harus 

segera dipenuhi denagn aktiva lancar (Bambang Riyanto, 2001:332). 

Current ratio dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah aktiva 

lancar dengan hutang lancar. 

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan diasumsikan semua aktiva 

lancar benar-benar bisa digunakan untuk membayar. Sedangkan hutang lancar 

menggambarkan yang harus dibayar dan diasumsikan kewajiban yang benar-

benar dibayar. 

Rumus : 

x100%
lancarhutang

lancaraktiva
=ratio current  

Apabila aktiva lancar turun sampai lebih dari 50%, maka jumlah aktiva tidak 

mencukupi lagi untuk menutup utang lancarnya.  

 

2. Acid test ratio 

Bambang Riyanto (2001: 104) menyatakan Acid test ratio adalah 

kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan 

aktiva lancer yang lebih likuid. 

Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek dengan asset yang dimiliki koperasi. 

Rasio ini lebih tajam dari current ratio, karena hanya membandingkan aktiva 

yang sangat likuid dengan hutang lancar. Jika Current ratio tinggi tapi Quick 

ratio rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam 

persediaan. 

Rumus: 

Quick Ratio =
lancar hutang

persediaanlancar aktiva −
x100% 

 

 



 

 

3. Perputaran Piutang 

Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan 

volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya 

dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut yaitu 

(turn over receivable) dengan membagi total penjualan kredit (netto) dengan 

piutang rata-rata. 

Penurunan ratio penjualan kredit dengan rata-rata piutang dapat disebabkan 

oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Turunnya penjualan dan naiknya piutang 

b. Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih 

besar 

c. Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih 

besar 

d. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap 

e. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah 

 

Rumus: 

Average collection =
kreditpenjualan 

setahun dalam harijumlah  x piutang
 

 

4. Perputaran Persediaan  

Turn over persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang 

yang dijual dengan rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan. Turn over 

ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti 

dalam satu tahun (dijual dan diganti). 

Rumus : 

Inventory turnover =
persediaan ratarata

penjualanpokok  harga

−

 

 

 

 

 


