
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1  Tinjauan Umum Koperasi 

  Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial diharapkan 

dapat berperan dalam pembangunan ekonomi di wilayah kerjanya. Salah satu 

keberhasilan koperasi didalam mengelola gerak usahanya dapat dilihat dalam pencapaian 

tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Selain memberikan 

kesejahteraan bagi anggotanya koperasi juga bertujuan mamberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

 Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber 

dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi 

dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama 

lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in hand). 

Pengertian koperasi menurut Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, 

yaitu: 

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memparbaiki nasib penghidupan ekonomi 
berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh 
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan 
semua buat seorang”. 

 
Sedangkan pengertian koperasi menurut UU No.25 tahun 1992, yaitu: 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.” 

 
 
 



2.1.2 Karakteristik Koperasi 

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

menyatakan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan 

usaha lain 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: 

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

ekonomi yang sama. 

b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai‐nilai percaya diri untuk menolong 

dan  bertanggungjawab  kepada  diri  sendiri,  kesetiakawanan,  keadilan,  persamaan  dan 

demokrasi.  Selain  itu  anggota‐anggota  koperasi  percaya  pada  nilai‐nilai  etika  kejujuran, 

keterbukaan, tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. 

c. Koperasi  didirikan,  dimodali,  dibiayai,  diatur  dan  diawasi  serta  dimanfaatkan  sendiri  oleh 

anggotanya. 

d. Tugas  pokok  badan  usaha  koperasi  adalah menunjang  kepentingan  ekonomi  anggotanya 

dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the members welfare). 

e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan 

kemampuan pelayanan  tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang non‐anggota koperasi. 

 

2.1.3  Fungsi dan Tujuan Koperasi 

  Berdasarkan UU 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 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 azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 



Sedangkan tujuan koperasi tertuang dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 3 menyebutkan 

bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada  umumnya,  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional,  dalam  rangka 

mewujudkan masyarakat  yang maju,  adil,  dan makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang‐

Undang Dasar 1945. 

 

2.1.4  Prinsip‐prinsip Koperasi 

  Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Teori 

dan Praktik” (2001 : 20) menyatakan bahwa: 

“Prinsip‐prinsip  koperasi  (cooperarive  principles)  adalah  ketentuan‐ketentuan  pokok 
yang berlaku dalam koperasi dan disajikan sebagai pedoman kerja koperasi”. 

 

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 menyatakan 

bahwa: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

3. Pembagian  SHU  dilakukan  secara  adil  sesuai  dengan  besarnya  jasa  usaha masing‐masing 

anggota 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

5. Kemandirian  

6. Pendidikan perekonomian 

7. Kerjasama antar koperasi 

 

2.1.5  Standar Akuntansi Keuangan Koperasi 

  Dilihat dari sisi format pelaporan, laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada 

dasarnya tidak berbeda dengan  laporan keuangan yang dibuat badan usaha  lain seperti badan 

usaha swasta dan badan usaha milik negara. Secara umum  laporan keuangan meliputi: neraca 

(balance  sheet),  perhitungan  hasil  usaha  (income  statement),  laporan  arus  kas  (cash  flow), 



catatan  atas  laporan  keuangan,  dan  laporan  perubahan  kekayaan  bersih  sebagai  laporan 

keuangan tambahan. 

  Dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dan unit‐unit usaha yang berada dibawah 

satu pengelolaan, disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan. 

  Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Teori 

dan Praktik”  (2001  : 112) menjelaskan  tentang kekhasan pencatatan  transaksi yanga  terjadi di 

koperasi menyangkut: 

1. Pendapatan dan beban (Sisa Hasil Usaha) 

 Pendapatan atau penerimaan 

Pendapatan  pada  perhitungan  hasil  usaha  sebuah  koperasi  terdapat  beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

 Pendapatan  yang  timbul  dari  transaksi  penjualan  produk  atau  penyerahan  jasa 

kepada anggota dan bukan anggota. 

 Pendapatan  tertentu  yang  realisasi  penerimaanya  masih  tergantung  pada 

persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. 

Menurut  standar  akuntansi  koperasi,    pendapatan  yang  diperoleh  dari  transaksi 

penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dilaporkan secara terpisah pada 

perhitungan  hasil  usaha  sebagai  penjualan  kepada  anggota  atau  pendapatan  dari 

anggota.  Pendapatan  yang  timbul  sehubungan  dengan  penjualan  produk  atau 

penyerahan  jasa  kepada  bukan  anggota  dapat  dipandang  sebagai  pendapatan  usaha 

sebagaimana lazimnya terdapat pada badan‐badan usaha lainnya. 

 Beban 

Beberapa karakteristik beban pokok penjualan dan beban pada koperasi adalah sebagai 

berikut: 

 Beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota. 

 Beban  yang  terjadi  karena  aktivitas  koperasi  dalam  kaitannya  dengan  program‐

program pemerintahan. 



 Beban  yang  pada  hakekatnya  dapat  dipisahkan  menjadi  beban  untuk  kegiatan 

pelayanan kepada anggota dan beban untuk kegiatan pelayanan kepada yang bukan 

anggota. 

Berkaitan  dengan  beban  pokok  penjualan,  menurut  standar  akuntansi  koperasi 

menyebutkan bahwa, beban pokok penjualan yang timbul sehubungan dengan transaksi 

penjualan  produk  kepada  anggota  disajikan  secara  terpisah  pada  perhitungan  hasil 

usaha koperasi. Dengan demikian dapat diperoleh  informasi  tentang hasil usaha kotor 

dari transaksi dengan anggota. 

2. Aktiva 

 Kas dan Bank 

Berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan  koperasi,  kas  dan  bank milik  koperasi  yang 

wewenang penggunaanya dibatasi dan disajikan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai 

aktiva  lancar atau aktiva  jangka panjang  tergantung pada  jangka waktu pembatasnya. 

Kemudian, kas dan bank bukan milik  koperasi disajikan  secara  terpisah  sebagai aktiva 

titipan. 

 Piutang 

Piutang pada koperasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Piutang yang timbul karena penjualan produk atau  jasa kepada anggota. Piutang  ini 

harus disajikan secara terpisah di neraca sebagai piutang dari anggota. 

 Piutang yang timbul karena penjualan produk atau jasa kepada bukan anggota. 

 Piutang kepada koperasi lain. 

 Piutang  yang  timbul  sehubungan dengan pembagian  sisa hasil usaha dari  koperasi 

lain yang pencairannya  tergantung pada persyaratan yang  telah disepakati. Piutang 

ini  mengandung  ketidakpastian  sehingga  dicatat  dan  diakui  pada  saat  telah 

dipastikan realisasinya. 

 Persediaan 

Persediaan pada koperasi dapat diklasifikasikan menjadi persediaan komoditi program 

dan  komoditi  umum  (non  program).  Komoditi  program  adalah  komoditi  yang 

memperoleh  fasilitas  dari  pemerintah  seperti  penyaluran  gula,  pengadaan  pangan. 

Berdasarkan standar akuntansi keuangan koperasi, persediaan komoditi program dinilai 



sebesar jumlah kewajiban kepada pihak ketiga ditambah dengan dana‐dana yang harus 

dibayar menurut ketentuan yang telah ditetapkan. 

 Aktiva penyertaan  

Aktiva penyertaan pada dasarnya adalah sama dengan investasi. Di koperasi, penyertaan 

atau  investasi  dikelompokkan  dalam  dua  kelompok  yaitu  penyertaan  pada  koperasi 

lainnya  dan  penyertaan  pada  badan  usaha  non  koperasi.  Penyertaan  yang  sifatnya 

permanen,  dimana  jangka waktunya  tidak  terbatas  dan  tidak  dapat  diperjualbelikan, 

seperti  simpanan  pokok  atau  simpanan  wajib  pada  koperasi  lain.  Penyertaan  yang 

sifatnya permanen ini disajikan secara terpisah sebagai aktiva penyertaan. 

 Aktiva tetap 

Aktiva tetap pada koperasi dapat dikelompokkan menjadi: 

 Aktiva tetap yang diperoleh untuk keperluan pengembangan usahanya sendiri. 

 Aktiva  tetap  dari  pemerintah  yang  dikelola  koperasi  atas  dasar  dana  bergulir 

(revolving fund). 

 Aktiva  tetap  yang  diperoleh  dalam  rangka  program  pemerintahan  seperti Gudang 

Lantai Jemur dan Kios (GLK). 

3. Kewajiban  

Kewajiban  pada  koperasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi  kewajiban  kepada  anggota  dan 

bukan  anggota.  Kewajiban  yang  timbul  dari  transaksi  dengan  anggota  disajikan  secara 

terpisah  sebagai  utang  kepada  anggota.  Sebaliknya,  kewajiban  yang  timbul  dari  transaksi 

dengan  bukan  anggota  disajikan  sesuai  dengan  ketentuan‐ketentuan  dalam  standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian, simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban 

lancar  atau  jangka panjang  sesuai dengan  jatuh  temponya.  Kewajiban  yang  timbul  karena 

pembagian  SHU disajikan  sebagai  kewajiban  lancar,  kecuali ditetapkan oleh  rapat  anggota 

tidak dibagi. 

4. Kekayaan bersih 

Kekayaan bersih atau modal sendiri (equity) koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan 

wajib, cadangan koperasi, SHU yang belum dibagikan, dan donasi. Kekayaan bersih koperasi 

ini disajikan  secara  tersendiri.  Setiap bentuk balas  jasa atas  simpanan  yang diberikan oleh 

koperasi kepada anggota diperlukan sebagai pembagian sisa hasil usaha kepada anggota. 



2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan 

memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan 

(financial statement) merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang 

diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah). Dengan demikian, laporan keuangan 

adalah sepenuhnya tanggung jawab dari manajemen yang merupakan 

pertanggungjawaban atas kewenangan mengolah sumber daya perusahaan yang 

diserahkan oleh pemilik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang menguntungkan pribadi 

dan merugikan perusahaan dianggap sebagai kecurangan. Selain sebagai alat 

pertanggungjawaban, laporan keuangan harus dapat dijadikan bahan untuk memprediksi 

kinerja perusahaan dimasa depan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

 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-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, 

berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian laporan keuangan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK (2007 : 2) yang dimaksud laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai 
laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 
 

 Sedangkan menurut Rahmat B. Priatna, Junaedi Abidillah, dan Suryana dalam 

bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan 1” (2007 : 25), menyebutkan bahwa: 

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang diperlukan 

bagi pihak intern maupun ekstern”. 

 

 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Keuangan


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, 

pemimpin perusahaan, pemerintah dan kreditor. 

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) (2007 : 4) menyatakan: 

1. Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan  keuangan  yang disusun untuk  tujuan  ini memenuhi  kebutuhan bersama  sebagian 

besar  pemakai.  Namun  demikian,  laporan  keuangan  tidak menyediakan  semua  informasi 

yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan  keputusan  ekonomi  karena  secara 

umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa  lalu dan  tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan. 

3. Laporan  keuangan menunjukkan apa  yang  telah dilakukan manajemen  (Stewardship), atau 

pertanggungjawaban manajeman atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai 

yang  ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajeman berbuat 

demikian  agar  mereka  dapat  membuat  keputusan  ekonomi;  keputusan  ini  mungkin 

mencakup,  misalnya,  keputusan  untuk  menahan  atau  menjual  investasi  mereka  dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

2.2.3 Pemakai dan Kebutuhan Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor (pemberi 

pinjaman),  pemasok,  kreditor  usaha  lainnya,  pelanggan,  pemerintah  dan  lembaga  lainnya, 

karyawan dan masyarakat, dan shareholders (para pemegang saham). 

Menurut  Dwi  Prastowo.  D  dan  Rika  Juanty  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Analisis 

Laporan  Keuangan”  (2002  :  3)  menyatakan  bahwa  para  pemakai  laporan  keuangan  ini 

menggunakan  laporan  keuangan  untuk  memenuhi  beberapa  kebutuhan  informasi  yang 

berbeda, yang meliputi: 

 



a. Investor 

Para  investor  (dan  penasehatnya)  berkepentingan  terhadap  risiko  yang melekat  dan  hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual  investasi  tersebut. 

Selain  itu, mereka  juga  tertarik  pada  informasi  yang memungkinkan melakukan  penilaian 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayaran deviden. 

b. Kreditor (pemberi pinjaman) 

Para  kreditor  tertarik  dengan  informasi  keuangan  yang  memungkinkan  mereka  untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dank kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang 

lebih pendek dibanding kreditor. 

d. Shareholder’s (para pemegang saham) 

Para pemegang  saham berkepentingan dengan  informasi mengenai kemajuan perusahaan, 

pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal untuk business plan 

selanjutnya. 

e. Pelanggan 

Para  pelanggan  berkepentingan  dengan  informasi  mengenai  kelangsungan  hidup 

perusahaan,  terutama kalau mereka  terlibat dalam perjanjian  jangka panjang dengan atau 

bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada  dibawah  kekuasaanya  berkepentingan 

dengan  alokasi  sumber  daya  dan  oleh  karenanya  berkepentingan  dengan  aktivitas 

perusahaan.  Selain  itu,  mereka  juga  membutuhkan  informasi  untuk  mengatur  aktivitas 

perusahaan,  menetapkan  kebijakan  pajak  dan  sebagai  dasar  untuk  menyusun  statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

 



g. Karyawan  

Karyawan  dan  kelompok‐kelompok  yang  mewakilinya  tertarik  pada  informasi  mengenai 

stabilitas  dan  protabilitas  perusahaan.  Mereka  juga  tertarik  pada  informasi  yang 

memungkinkan  mereka  melakukan  penilaian  atas  kemampuan  perusahaan  dalam 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi  anggota  masyarakat  dalam  berbagai  cara,  seperti  pemberian 

kontribusi  pada  perokonomian  nasional,  termasuk  jumlah  orang  yang  dipekerjakan  dan 

pelindung  kepada  para  penambah modal  domestik.  Laporan  keuangan  dapat membantu 

masyarakat  dengan  menyediakan  informasi  kecenderungan  (trend)  dan  perkembangan 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut  Darsono  dan  Ashari  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Pedoman  Praktis 

Memahami  Laporan  Keuangan”  (2004  :  25)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan 

menggambarkan  kondisi  secara  umum  dari  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan 

sebagai  jendela  untuk mengetahui  isi  rumah,  tidak  terlepas  dari  keterbatasan.  Keterbatasan‐

keterbatasannya adalah sebagai berikut: 

1. Penyajian dikelompokkan pada akun‐akun yang material, tidak bisa rinci sekali. Kalau sangat 

rici, laporan keuangan akan setebal bantal. 

2. Laporan  keuangan  sering  disajikan  terlambat,  sehingga  informasinya  kadaluarsa. 

Keterbatasan  sebenarnya  tergantung pada  ketertiban  administrasinya,  jika  sistemnya baik, 

maka akan cepat tersaji apabila menggunakan komputerisasi. 

3. Laporan keuangan menekankan pada harga historis  (harga perolehan), sehingga  jika terjadi 

perubahan nilai perlu dilakukan penyesuaian. 

4. Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan bahasa teknis akuntansi, sehingga bagi orang 

awam perlu belajar dulu, tetapi bagi pelaku bisnis akan mudah karena menggunakan bahasa 

bisnis. 

5. Laporan  keuangan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  mungkin  terjadi 

perubahan  aturan  setiap  tahun.  Perlu  diingat  bahwa  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  terus 

malakukan  penyempurnaan  SAK  untuk  mencapai  harmonisasi  dengan  standar  akuntansi 



internasional. Tujuannya agar  lebih berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan  laporan 

keuangan perusahaan sejenis pada berbagai negara. 

 

2.2.5 Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan 

2.2.5.1 Jenis Laporan Keuangan 

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

laporan  perubahan  posisi  keuangan,  catatan  dan  laporan  lain  serta materi  penjelasan  yang 

merupakan  bagian  integral  dari  laporan  keuangan,  termasuk  juga  skedul  dan  informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

Menurut Dwi Prastowa. D dan Rika Julianty dalam bukunya yang yang berjudul “Analisis 

Laporan Keuangan” (2002 : 16), dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh 

setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi (dan biasanya dilengkapi dengan laporan 

perubahan modal), yang masing‐masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Neraca 

Neraca  adalah  laporan  keuangan  yang  memberikan  informasi  mengenai  posis  keuangan 

(aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. 

b) Laporan Laba‐Rugi 

Laporan  laba  rugi  adalah  laporan  keuangan  yang  memberikan  informasi  mengenai 

kemampuan  (potensi)  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  (kinerja)  selama  periode 

tertentu. 

2.2.5.2 Bentuk (Format) Neraca 

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada  saat  tertentu, neraca 

mempunyai  tiga unsur  laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban dan ekuitas. Masing‐masing 

unsur ini dapat disub‐klasifikasi sebagai berikut: 

1) Aktiva,  yang  merupakan  sumber‐sumber  daya  yang  dikuasai  perusahaan  dapat  disub‐

klasifikasi lebih jauh menjadi lima sub‐klasifikasi aktiva, yaitu: 

a. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonomisnya diharapkan akan diperoleh dalam 

waktu  satu  tahun atau  kurang, misalnya  kas,  surat berharga, persediaan, piutang dan 

persekot biaya. 

 



b. Investasi  jangka  panjang,  yaitu  penambahan modal  yang  biasanya  dilakukan  dengan 

tujuan untuk memperoleh penghasilan  tetap  atau untuk mengusahai perusahaan  lain 

dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki subtansi (wujud) fisik, digunakan dalam operasi 

normal perusahaan dan memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Termasuk 

dalam  sub‐klasifikasi  aktiva  ini  antara  lain  tanah,  gedung,  kendaraan dan mesin  serta 

peralatan. 

d. Aktiva  yang  tidak  berwujud,  yaitu  aktiva  yang  tidak  mempunyai  subtansi  fisik  dan 

biasanya  berupa  hak  atau  hak  istimewa  yang  memberikan  manfaat  ekonomis  bagi 

perusahaan untuk  jangka waktu  lebih dari  satu  tahun. Termasuk dalam  sub‐klasifikasi 

aktiva  ini misalnya  patent,  goodwill,  royalty,  copyright  (hak  cipta),  trade  name/trade 

mark (merek/nama dagang), franchise dan license (lisensi). 

e. Aktiva  lain‐lain,  yaitu  aktiva  yang  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  salah  satu  dari 

empat  sub‐klasifikasi  tersebut, misalnya  beban  ditangguhkan,  piutang  kepada  direksi, 

deposito, pinjaman karyawan. 

2) Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat disub‐klasifikasi  lebih  jauh 

menjadi tiga sub‐klasifikasi, yaitu: 

a. Kewajiban  lancar,  yaitu  kewajiban  yang  penyelesaiannya  diharapkan  akan 

mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber  daya  perusahaan  (yang  memiliki  manfaat 

ekonomi)  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  atau  kurang.  Termasuk  dalam  kategori 

kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, dan 

utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar. 

b. Kewajiban  jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiaanya diharapkan arus kas 

keluar  dari  sumber  daya  perusahaan  (yang memiliki manfaat  ekonomi)  dalam  jangka 

waktu  lebih  dari  satu  tahun.  Termasuk  dalam  kategori  kewajiban  ini misalnya  utang 

obligasi, utang hipotik dan utang bank atau kredit investasi. 

c. Kewajiban lain‐lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu 

sub‐klasifikasi  kewajiban  tersebut, misalnya  kewajiban  tersebut, misalnya  utang  pada 

direksi, utang kepada para pemegang saham. 

3) Ekuitas,  yaitu merupakan  bagian  hak  pemilik  dalam  perusahaan  yang merupakan  selisih 

antara akktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas  ini dapat disub‐klasifikasi  lebih  jauh 

menjadi dua sub‐klasifikasi, yaitu: 



a. Ekuitas yang berasal dari  setoran para pemilik, misalnya modal  saham  (termasuk agio 

saham bila ada), dan 

b. Ekuitas yang berasal dari operasi, yaitu  laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, 

misalnya dalam bentuk dividen (ditahan). 

Neraca dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk (Format), yaitu bentuk rekening 

(Skontro)  dan  bentuk  laporan  (Stafel),  yang  masing‐masing  dapat  dijelaskan  sebagai 

berikut: 

A. Rekening (Skontro) 

Pada bentuk ini, unsur aktiva disajikan pada sisi kiri (Debit), sedangkan unsur kewajiban 

dan ekuitas disajikan pada sisi kanan (Kredit). 

B. Laporan (Stafel) 

Pada bentuk ini baik aktiva, kewajiban maupun ekuitas disajikan secara urut dari atas ke 

bawah, yang dimulai dari aktiva, kewajiban dan terakhir ekuitas. 

2.2.5.3 Bentuk (Format) Laporan laba Rugi 

Untuk  dapat menggambarkan  informasi mengenai  potensi  (kemampuan)  perusahaan 

dalam menghasilkan  laba selama periode  tertentu  (kinerja),  laporan  laba rugi mempunyai dua 

unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penghasilan  (Income)  yang  diartikan  sebagai  kenaikan  manfaat  ekonomi  dalam  bentuk 

pemasukan  atau  peningkatan  aktiva  atau  penurunan  kewajiban  (yang  menyebabkan 

kenaikan  ekuitas  selain  yang berasal dari  kontribusi pemilik) perusahaan  selama periode 

tertentu dapat disub‐klasifikasi menjadi: 

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

biasa  dan  yang  dikenal  dengan  sebutan  yang  berbeda,  seperti  misalnya  penjualan 

barang  dagangan,  penghasilan  jasa  (Fees),  pendapatan  bunga,  pendapatan  dividen, 

royalty dan sewa. 

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

timbul  atau  tidak  timbul dalam pelaksanaan  aktivitas perusahaan  yang  rutin misalnya 

pos yang  timbul dalam pengalihan aktiva  lancar,  revaluasi  sekuritas, kenaikkan  jumlah 

aktiva jangka panjang. 



2) Beban  (Expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomis dalam bentuk arus 

keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban  (yang menyebabkan penurunan ekonomis yang 

tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) perusahaan selama periode  tertentu dapat 

disub‐klasifikasi menjadi: 

a. Beban, yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan (yang biasa berbentuk arus 

keluar  atau  berkurangnya  aktiva  seperti  kas  persediaan,  aktiva  tetap),  yang meliputi 

misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

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

tidak  timbul dari aktivitas perubahan yang  jarang  terjadi,  seperti misalnya  rugi karena 

bancana kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

Pada  laporan  laba  rugi,  sering  kali  penghasilan  dan  beban  disajikan  sesuai  dengan 

aktivitas perusahaan. Berdasarkan aktivitas  ini penghasilan dan beban usaha dari aktivitas 

yang bersifat biasa dan rutin dan menjadi penghasilan dan merupakan usaha atau aktivitas 

utama;  penghasilan  dan  beban  di  luar  usaha  (dari  aktivitas  yang  rutin  tetapi  bukan 

merupakan  usaha  atau  aktivitas  utama  perusahaan);  dan  pos‐pos  luar  biasa  (yang 

memenuhi kriteria tidak rutin dan tidak normal. 

Laporan laba rugi dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu bentuk single‐

step dan bentuk multiple‐step, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Single‐Step 

Pada bentuk ini semua penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan atau aktivitas 

dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kelompok penghasilan, sedangkan 

untuk  semua  beban  dikelompokkan  kedalam  satu  kelompok  yang  disebut  beban. 

Penghasilan  bersih  (laba)  merupakan  selisih  antara  kelompok  penghasilan  dan  total 

kelompok beban. 

B. Multiple‐Step 

Pada  bentuk  ini  penghasilan  bersih  (laba)  dihitung  secara  bertahap  sesuai  dengan 

aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua penghasilan dan beban disajikan sesuai 

dengan kegiatan usaha, diluar usaha dan luar luar biasa. 

 

 



2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis  laporan  keuangan  seringkali  juga  memasukkan  aktivitas  untuk  membuat 

berbagai macam  trasformasi atas  laporan keuangan.  Jika analis hanya menganalisis  item atau 

akun  yang  ada  dalam  laporan  keuangan, maka  analis  kesulitan  untuk menilai  seberapa  baik 

perusahaan berkoperasi. Untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analis 

keuangan  dan  pemakai  laporan  keuangan  harus  melakukan  analisis  terhadap  kesehatan 

perusahaan. 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Ini berarti bahwa laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan 

keuangan suatu perusahaan. 

Menurut  Dwi  Prastowo.  D  dan  Rika  Julianty  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Analisis 

Laporan Keuangan” (2002 : 52) menyatakan bahwa: 

“Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan 
keuangan  kedalam  unsur‐unsurnya,  menelaah  masing‐masing  unsur  tersebut,  dan 
menelaah hubungan diantara unsur‐unsur  tersebut, dengan  tujuan untuk memperoleh 
pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”. 

 
Sedangkan  menurut  John  J.Wila  dam  bukunya  yang  berjudul  “Analisis  Laporan 

Keuangan” (2005 : 3) menyatakan bahwa: 

“Analisis  laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan  teknik     analitis untuk  laporan 
keuangan bertujuan umum dan data‐data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi 
dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis”. 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul 

“Analisis Laporan Keuangan” (2003:6) tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu : 

1. Investasi pada saham 

Risiko yang berkaitan dengan investasi saham pada dasarnya sama dengan risiko yang 

berkaitan dengan perusahaan pada umumnya. Beberapa faktor antara lain; kondisi 

ekonomi (inflasi atau persaingan), dan faktor dari perusahaan contohnya kualitas 



manajemen, good will dan paten-paten yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut akan 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mempengaruhi tingkat keuangan 

perusahaan. Analisis rasio memfokuskan pada kemungkinan bangkrutnya perusahaan 

atau kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Analisis risiko bisa 

difokuskan pada kemampuan perusahaan melewati masa-masa sulit dan kemudian 

memproyeksi kemampuan ini untuk periode-periode masa mendatang. 

2. Pemberian Kredit 

Tujuan pokoknya adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan 

pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. 

Fokus dalam analisis ini adalah kemampuan perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Kesehatan Pemasok (Supplier) 

Perusahaan yang melakukan kerja sama, analisis dari pihak perusahaan akan berusaha 

menganalisis profitabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk 

menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-harinya dan kemampuan membayar 

kewajiban pada saat jatuh tempo. Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier juga 

akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negoisasi dengan supplier. 

4. Kebutuhan pelanggan 

Informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Analisis yang dilakukan akan tergantung pada besarnya kredit, jangka waktu kredit, 

jenis usaha pelanggan, besar kecilnya usaha pelanggan, dan lain-lain. 

5. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan 

Untuk memastikan apakah perusahaan yang dimasuki mempunyai keuangan yang 

bagus. Faktor yang dianalisis antara lain profitabilitas perusahaan, kondisi keuangan 

perusahaan dan kemampuan menghasilkan kas dari perusahaan. 

6. Pemerintah 

Untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat 

keuntungan yang wajib bagi suatu industri. 

7. Analisis Internal 

Untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan. Informasi ini 



digunakan sebagai basis evaluasi prestasi manajemen. Bagi pihak manajemen 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk perencanaan atau untuk 

mengevaluasi perubahan strategi. 

8. Penilaian kerusakan 

Untuk menentukan besarnya ganti rugi yang dibayarkan ke perusahaan. 

2.3.3  Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

  Menurut  Dwi  Prastowo.D  dan  Rika  Julianty  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Analisis 

Laporan  Keuangan”  (2002  :  53) menyatakan  bahwa  berbagai  langkah  harus  ditempuh  dalam 

menganalisis laporan keuangan. Adapun langkah‐langkah yang harus ditempuh tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman  latar  belakang  data  keuangan  perusahaan  yang  dianalisis  mencakup 

pemahaman  tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi 

yang  dianut  dan  diterapkan  oleh  perusahaan  tersebut.  Memahami  latar  belakang  data 

keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum 

menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2) Memahami kondisi‐kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Selain  latar  belakang  data  keuangan,  kondisi‐kondisi  yang mempunyai  pengaruh  terhadap 

perusahaan  perlu  juga  untuk  dipahami.  Kondisi‐kondisi  yang  pelu  dipahami  mencapkup 

informasi  mengenai  trend  (kecenderungan)  industri  dimana  perusahaan  beroperasi; 

perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; perubahan faktor‐faktor ekonomi seperti 

perubahan pendapatan per kapita,  tingkat bunga,  tingkat  inflasi dan pajak; dan perubahan 

yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci. 

3) Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua  langkah  pertama  akan  memberikan  gambaran  mengenai  kerekteristik  (profit) 

perusahaan.  Sebelum  berbagai  teknik  analisis  laporan  keuangan  diaplikasikan,  perlu 

dilakukan  review  terhadap  laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila dipandang perlu, 

dapat menyusun kembali  laporan keuangan perusahaan yang dianalisis. Tujuan  langkah  ini 



adalah untuk memastikan bahwa  laporan keuangan telah cukup  jelas menggambarkan data 

keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

4) Menganalisis laporan keuangan 

Setelah  memahami  profit  perusahaan  dan  mereview  laporan  keuangan,  maka  dengan 

menggunakan  berbagai metode  dan  teknik  analisis  yang  ada  dapat menganalisis  laporan 

keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi). 

2.3.4  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Dwi Prastowo D. dan Rifka Julianty dalam bukunya yang berjudul 

“Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi” (2002 : 54) secara umum metode 

analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a.  Metode Analisis Horizontal (Dinamis) 

Metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 

beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama 

untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini 

bergerak dari tahun ke tahun (periode), teknik analisis yang termasuk dalam metode 

ini antara lain teknik analisis perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan 

penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor. 

b.  Metode analisis vertikal (Statis) 

Metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada 

periode tertentu yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos 

lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk periode yang sama. Disebut metode 

statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

periode yang sama. Teknik-teknik yang termasuk dalam metode ini antara lain analisis 

persentase perkomponen (common size), analisis rasio dan analisis impas. 

 
2.4 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

2.4.1  Pengertian Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

  Laporan  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  merupakan  suatu  laporan  yang 

menggambarkan  suatu  ringkasan  sumber  dan  penggunaan modal  kerja,  perubahan  pos‐pos 



sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  serta  posisi  akhir  modal  kerja  pada  tahun  periode 

tertentu. 

  Menurut Indriyo dan Basri dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan” (2002 

: 33) ada tiga pengertian modal kerja yaitu: 

1. Konsep kuantitatif 

Dalam konsep kuantitatif pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam 

aktiva  lancar  yang  berupa  kas,  piutang‐piutang,  persediaan,  persekot  biaya.  Dana  yang 

tertanam dalam aktiva  lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek.  Jadi 

besarnya modal kerja adalah sejumlah aktiva lancar. 

2. Konsep kualitatif 

Dalam konsep kualitatif pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya utang lancar atau 

utang  yang  harus  dibayar  segera  dalam  jangka  pendek.  Besarnya  modal  kerja  adalah 

sejumlah  dana  yang  tertanam  dalam  aktiva  lancar  yang  benar‐benar  dapat  dipergunakan 

untuk membiayai operasinya perusahaan atau sesudah dikurangi besarnya utang lancar. 

3. Konsep fungsional  

Dalam  konsep  ini,  besarnya modal  kerja  adalah  didasarkan  pada  fungsi  dari  dana  untuk 

menghasilkan  pendapatan.  Pendapatan  yang  dimaksud  adalah  pendapatan  dalam  satu 

periode accounting (current income) bukan pada periode‐peride berikutnya (future income). 

Dari  pengertian  tersebut maka  terdapat  sejumlah  dana  yang  tidak menghasilkan  current 

income,  atau  kalau  menghasilkan  tidak  sesuai  dengan  misi  perusahaan,  yang  disebut 

nonworking capital. 

Sehingga besarnya modal kerja adalah: 

a. Besarnya kas. 

b. Besarnya persediaan. 

c. Besarnya piutang (yang dikurangi besarnya keuntungan). 

d. Besarnya sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap (besarnya adalah sejumlah 

yang berfungsi turut menghasilkan current income tahun bersangkutan). 



Sedangkan bagi piutang yang merupakan keuntungan adalah tergolong dalam modal kerja 

potensial, dan  sebagian dana  yang  tertanam dalam aktiva  tetap  yang menghasilkan  future 

income (pendapatan tahun‐tahun sesudahnya) termasuk dalam nonworking capital. 

  Sedangkan  menurut  Sutrisno  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Manajemen  Keuangan 

Teori, Konsep, dan Aplikasi” (2000 : 49) modal kerja adalah: 

“Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan. 
Karena  tanpa modal  kerja  perusahaan  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  dana  untuk 
menjalankan aktivanya”. 

2.4.2   Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut S. Munawir dalam bukunya yang berjudul “Analisa Laporan 

Keuangan” (2000:113) menyatakan bahwa : 

“Dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana sering terdapat perbedaan 
tentang pengertian “dana” atau “fund”. Pengertian yang pertama dana diartikan 
modal kerja, baik dalam arti modak kerja bruto maupun modal kerja netto, 
sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan 
suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur 
modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang kedua, dana 
diartikan sama dengan kas, dengan demikian laporan sumber dan penggunaan 
dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama 
periode yang bersangkutan. Pengertian lain dari dana adalah sebagai net monetary 
assets, yaitu kas atau aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas.” 

 

2.4.3   Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut S. Munawir dalam bukunya yang berjudul “Analisa Laporan Keuangan” 

(2000: 113) tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah: 

“Dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja akan dapat diketahui 
bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya.” 
 

2.4.4  Jenis Modal Kerja 

  Menurut Sutrisno dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Teori, Konsep 

dan  Aplikasi”  (2001  :  45) menyebutkan  bahwa  kebutuhan modal  kerja  dari waktu  ke waktu 

dalam  satu  periode  belum  tentu  sama,  hal  ini  disebabkan  oleh  berubah‐ubahnya  proyeksi 

volume  produksi  yang  akan  dihasilkan  oleh  perusahaan.  Perubahan  itu  sendiri  kemungkinan 



disebabkan  adanya  permintaan  yang  tidak  sama  dari  waktu  ke  waktu,  seperti  adanya 

permintaan disebabkan musiman. Oleh karena  itu kebutuhan modal kerja  juga bisa mengalami 

perubahan. Menurut A. W. Taylor modal kerja bisa dikelompokkan ke dalam dua  jenis sebagai 

berikut: 

1. Modal kerja permanen 

Modal  kerja  permanen  adalah modal  kerja  yang  selalu  harus  ada  dalam  perusahaan  agar 

perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal 

kerja permanen dibagi menjadi dua macam yakni: 

a. Modal kerja primer 

Modal  kerja  primer  adalah modal  kerja minimal  yang  harus  ada  dalam  perusahaan 

untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 

b. Modal kerja normal 

Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat 

produksi  normal.  Produksi  normal  merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk 

menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. 

2. Modal kerja variable 

Modal  kerja  variable  adalah  modal  kerja  yang  jumlahnya  berubah‐ubah  sesuai  dengan 

perubahan  kegiatan  ataupun  keadaan  lain  yang mempengaruhi  perusahaan. Modal  kerja 

variabel terdiri dari: 

a. Modal kerja musiman 

Merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi 

kegiatan perusahaan, misalnya perusahaan biscuit harus menyediakan modal kerja lebih 

besar pada saat musim hari raya. 

b. Modal kerja siklus 

Adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat 

Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan‐keadaan yang terjadi di 

luar kemampuan perusahaan. 



Bila digambarkan, jenis‐jenis modal kerja akan tampak seperti pada dibawah ini. 

Gambar 2.1 

Jenis‐jenis Modal Kerja 
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2.4.5  Kebijaksanaan Modal Kerja 

  Kebijaksanaan modal kerja menurut Sutrisno dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

Keuangan  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi”  (2000  :  52) merupakan  strategi  yang  diterapkan  oleh 



perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber 

dana.  Seperti  diketahui  bahwa  sumber  dana  untuk memenuhi modal  kerja  bisa  dipilih  dari 

sumber dana berjangka panjang atau sumber dana berjangka pendek. Masing‐masing alternatif 

mempunyai konsekuensi dan keuntungan. Modal kerja pada dasarnya adalah dana yang masa 

perputarannya berjangka  pendek,  tetapi  karena  ada dana  yang  selalu  ada dalam perusahaan 

artinya dana tersebut harus ada dalam jangka panjang, maka perlu kebijaksanaan untuk mencari 

sumber pembelanjaan sehingga diperoleh biaya dana yang paling murah. 

  Kebijaksanaan  modal  kerja  apa  yang  harus  diambil  perusahaan  ini  tergantung  dari 

seberapa besar manajer berani mengambil resiko. Kebijaksanaan modal kerja yang biasanya bisa 

diambil oleh perusahaan adalah: 

1. Kebijaksanaan konservatif 

Rencana  pemenuhan  kebutuhan  dana  konservatif  merupakan  rencana  pemenuhan  dana 

modal  kerja  yang  lebih  banyak menggunakan  sumber  dana  jangka  panjang  dibandingkan 

sumber dana jangka pendek. 

2. Kebijaksanaan moderat  

Pada  kebijakan  atau  strategi  pendanaan  ini  perusahaan membiayai  setiap  aktiva  dengan 

dana  yang  jangka  waktunya  kurang  lebih  sama  dengan  jangka  waktu  perputaran  aktiva 

tersebut. 

3. Kebijaksanaan agresif 

Bila pada kebijakan konservatif perusahaan  lebih mementingkan faktor keamanan sehingga 

margin of safetynya sangat besar, tetapi tentunya akan mengakibatkan tingkat profitabilitas 

menjadi rendah. Sebaliknya dengan kebijakan agresif, maka sebagian kebutuhan dana jangka 

panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. 

2.4.6  Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

  Menurut Sutrisno dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Teori, Konsep, 

dan Aplikasi  (2000  : 290) pada  laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas, maka 

setiap  ada  tambahan  dana  atau  pengurangan  dana  akan  menambah  atau  mengurangi  kas, 

sedangkan dalam artian modal kerja setiap ada penambahan dana akan menambah modal kerja, 

demikian pula bila ada penggunaan dana dianggap akan mengurangi modal kerja. 



  Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja antara lain sebagai berikut: 

Yang memperbesar modal kerja: 

 Berkurangnya aktiva tetap  

 Bertambahnya utang jangka panjang 

 Bertambahnya modal 

 Laba operasi, dan 

 Penyusutan 

Yang memperkecil modal kerja 

 Bertambahnya aktiva tetap 

 Berkurangnya utang jangka panjang 

 Berkurangnya modal kerja 

 Rugi operasi 

 Pembayaran deviden 

Untuk  menyusun  laporan  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja,  maka  langkah‐

langkahnya adalah: 

a. Menyusun  laporan  perubahan modal  kerja.  Laporan  ini  disusun  dari  dua  titik waktu  dan 

digunakan untuk mengetahui berapa besar perubahan modal kerja. 

b. Mengelompokkan  elemen‐elemen  neraca  dan  laporan  rugi‐laba  yang  memperbesar  dan 

memperkecil modal kerja. 

c. Menyusun  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  yang  mengkonsolidasikan  perubahan‐

perubahan yang ada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


