
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1    Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan, pada umumnya setiap perusahaan memerlukan laporan mengenai 

keadaan usahanya, laporan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk Laporan 

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

mempunyai kepentingan dengan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan yang bersangkutan dan ini akan dapat 

diketahui dari Laporan Keuangan. 

 

2.1.1.   Pengertian Laporan Keuangan  

 Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus 

akuntansi. Laporan Keuangan menunjukan posisi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan selama satu periode. Selain itu Laporan Keuangan juga menunjukan 

kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukan dengan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai laporan 

keuangan.  

Menurut Drs. Darsono, MBA, Akun (2005:15) Laporan Keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang 

kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang”. 
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 Ikatan Akuntansi Indonesia (2004;2) dalam Standar Akuntansi Keuangan 

paragraph 7 mengemukakan pengertian laporan keuangan 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 dapat 
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 S. Munawir (2002;5) laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan dari peristiwa-
peristiwa keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi 
dan pelaporan perubahan modal dimana neraca menunjukan aktiva, 
hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, 
sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-
hasil yang telah dicapai perusahaan serta biaya-biaya yang jelas 
dikeluarkan pada periode tertentu dan dalam laporan perubahan 
modal menunjukan sumber-sumber dan penggunaan modal serta 
alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan 
tersebut”. 
 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan mempunyai beberapa tujuan umum, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Menunjukan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya, 

perusahaan yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 
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membuat keputusan ekonomi yang mencakup misalnya keputusan untuk 

menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan. 

3. Mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan 

yang relevan untuk kebutuhan pemakaian laporan, seperti informasi mengenai 

kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan 

tentang tujuan dibuatnya laporan keuangan (2004;4) adalah: 

 “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 

 

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan mempunyai beberapa sifat dan keterbatasan yaitu: 

1. Laporan keuangan bersifat historis yaitu mempunyai laporan atas kejadian 

yang sudah lewat. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

5. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi dari pada bentuk hukumnya. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknik. 
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7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam menggunakan sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

8. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikualifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

2.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Sebelum menganalisis dan menafsirkan suatu laporan keuangan, pihak-

pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengetahui jenis laporan 

keuangan agar memperoleh pandangan menyeluruh yang baik. 

Jenis-jenis laporan keuangan adalah: 

1.   Neraca 

Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu, jadi kondisi yang dijelaskan dalam neraca yaitu kondisi pada tanggal 

tertentu biasanya pada saat tutup buku. 

Neraca terdiri dari tiga bagian yaitu : 

a. Aktiva  

Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang 

diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari 

transaksi-transaksi dimasa lalu. Aktiva dibagi kedalam beberapa kelompok 

yaitu: 
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1) Aktiva lancar  

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan akan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, 

dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu 

tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah: 

a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan. 

b) Investasi jangka pendek atau surat-surat berharga atau marketable 

securities. 

c) Piutang wesel. 

 d)   Piutang dagang 

e) Piutang pegawai. 

f) Persedian barang dagangan. 

g) Penghasilan yang masih harus diterima. 

h) Biaya yang dibayar di muka. 

2) Aktiva tetap 

  Aktiva tetap adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif 

permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan). 
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Yang termasuk aktiva tetap adalah: 

a) Investasi jangka panjang yang dapat berupa saham dari perusahaan 

lain dan obligasi atau pinjaman kepada pihak lain. 

b) Aktiva tetap berwujud. 

c) Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed asset). 

 

b. Pasiva (kewajiban) 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, di mana kewajiban ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Kewajiban dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

a) Hutang lancar atau hutang jangka pendek. 

Adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasanya atau 

pembayaranya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun 

setelah tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

b) Hutang jangka panjang. 

Adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayaranya (jatuh  

temponya) masih jangka panjang (masih satu tahun sejak tanggal 

neraca) 

c) Hutang lain-lain adalah hutang diluar dari hutang lancar dan hutang 

jangka panjang. 
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c. Modal. 

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

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

atau perbedaan antara aktiva dengan hutang dan merupakan kewajiban 

perusahaan kepada pemilik. 

 

2. 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 investasi dan kelayakan kredit atau 

kemampuan perusahaan melunasi pinjaman. 

  Menurut S. Munawir (2002:70), laporan laba rugi adalah: 

“Merupakan suatu laporan tentang penghasilan, biaya, laba rugi, 

yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu” 

 

Kegunaan Laporan Laba Rugi. 

 Laporan laba rugi membantu pemakain laporan keuangan memprediksi 

arus kas masa depan dengan berbagai cara. Sebagai contoh investor dan kreditor 

dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk: 

a. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. 

b. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. 

c. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapain arus kas masa depan. 
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3.   Laporan Perubahan Ekuitas. 

  Menurut S. Munawir (2002;26) bagian-bagian yang tampak dalam laporan 

perubahan ekuitas, yaitu: 

a) Laba atau rugi bersih tahun bersangkutan. 

b) Bagian penambahan (income) 

c) Bagian pengurangan (pembayaran dividen dan kerugian-kerugian). 

 

4.   Laporan Arus Kas. 

 Menurut S. Munawir dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2002;30) 

yaitu sebagai berikut: 

“Laporan arus kas disusun untuk menunjukan perubahan kas selama 

satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas 

tersebut, dan menunjukan dimana sumber-sumber dan 

penggunaannya”. 

 

5.   Catatan atas Laporan Keuangan 

 Menurut Drs. Darsono , MBA., Akt Analisis Laporan Keuangan (2005:25) 

yaitu sebagai berikut: 

“Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan umum tentang 

perusahaan, kebijakan akuntansi yang dianut, dan penjelasan tiap-

tiap akun neraca dan laba rugi” 

 

2.2.     Analisis Laporan Keuangan  

 Untuk dapat mengetahui posisi dan keadaan serta perkembangan 

perusahaan, perlu diadakan analisis terhadap laporan keuangan dari perusahaan 
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yang bersangkutan. Dengan menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan 

dapat diketahui apakah posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan memuaskan 

atau tidak. 

 

2.2.1   Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut S. Munawir (2002;351) pengertian dari analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan adalah mencari hubungan yang ada 
antara satu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain 
sehingga dapat di peroleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai 
keuangan dan hasil dari usaha perusahaan.” 
 

Menurut Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak (2006:3) pengertian dari 

analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian 
laporan keuangan ke dalam komponen laporan keuangan dan 
penelaahan masing-masing komponen laporan keuangan tersebut 
serta hubungan antar komponen, sehingga dapat diperoleh 
pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang 
laporan keuangan tersebut”. 

 

2.2.2.   Tujuan Analisis Laporan Keuangan. 

Laporan keungan perusahaan perlu dianalisis dengan tujuan untuk 

memperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan 

pada perusahaan yang bersangkutan, pada umumnya dalam menganalisa dan 

menilai posisi keuangan perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

 
 
 

14



 15

1. Likuiditas, yaitu menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek. 

2. Solvabilitas, yaitu menujukan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuiditas atau dapat menilai batasan 

perusahaan dalam meminjam uang. 

3. Rentabilitas/profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

4. Laverage, yaitu rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai seberapa besar 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau seberapa jauh perusahaan 

menggunakan hutangnya untuk jangka panjang. 

5. Valuation (penilaian), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa besar kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar 

melebihi biaya modalnya. 

 

2.2.3.   Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan. 

 Metode dan teknik analisis dipergunakan dalam menentukan dan 

mengukur hubungan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan setiap pos bila dibandingkan dengan laporan 

beberapa periode untuk suatu badan usaha tertentu. 

 Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan ada dua metode yaitu: 

1. Analisis Horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat diketahui perbandingannya. 
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2. Analisis Vertikal, yaitu analisis dengan membandingkan antar pos yang satu 

dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan dalam satu periode sehingga 

akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu juga. 

Adapun teknik analisis laporan keuangan yang biasa digunakan, yaitu: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan. 

2. Analisis trend atau tendensi. 

3. Analisis laporan dengan persentase. 

4. Analisis laporan sumber dan penggunaan kas. 

5. Analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja. 

6. Analisis rasio. 

7. Analisis perubahan laba kotor. 

8. Analisis break event. 

  Semua metode dan teknik analisis yang digunakan itu merupakan 

permulaan proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan 

dan setiap analisis mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar dapat lebih 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak yang membutuhkan. 

 

2.3       Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja.    

2.3.1    Pengertian Modal Kerja. 

S. Munawir (2002;114), mengemukakan bahwa ada tiga konsep definisi 

modal kerja yang umum digunakan yaitu: 
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1. Konsep Kuantitatif. 

Konsep ini menitikberatkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi 

kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau 

menunjukan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk tujuan operasi jangka 

pendek. 

2. Konsep Kualitatif. 

Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja, dalam konsep ini 

pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka 

pendek (net working capital), yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari 

pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. 

 Rumus modal kerja kualitatif yaitu : 

           Modal kerja = aktiva lancar – hutang jangka pendek  

3. Konsep Fungsionil. 

Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya 

dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan 

untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan, tetapi tidak 

semua dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba 

di masa yang akan datang. 

Untuk pembahasan selanjutnya penulis menggunakan istilah modal kerja 

adalah sebagai modal kerja bersih (net working capital) yang merupakan selisih 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 
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2.3.2  Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja. 

 Modal Kerja merupakan hal yang utama dalam setiap perusahaan tetapi 

jumlah modal kerja yang diperlukan disetiap perusahaan berbeda-beda hal itu 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Sifat dan tipe perusahaan. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan. 

4. Syarat penjualan. 

5. Tingkat perputaran persedian. 

 

2.3.3 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja. 

Sumber dan penggunaan modal kerja dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana modal kerja tersebut digunakan dan dibelanjai oleh perusahaan. Pada 

dasarnya modal kerja terdiri dari dua bagian pokok yaitu: 

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

tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan.  

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

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontuinitas 

usaha. 

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

yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau 

dinamis. 
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2. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas yang biasa atau modal 

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

kerja ini dibedakan antara lain: 

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

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musiman. 

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

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. 

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

besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak 

diketahui sebelumnya. 

 

2.3.3.1 Sumber Modal Kerja  

 Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari: 

1. Hasil operasi perusahaan, 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). 

Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah 

menjadi uang kas.  
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3. Penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja 

adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva lancar 

lainya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. 

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

dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau 

meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, 

disamping itu perusahan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang 

jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerja. 

 

2.3.3.2 Penggunaan Modal Kerja. 

 Pada umumnya penggunaan modal kerja suatu perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

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

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

kantor dan pembayaran-pembayaran lainya. 

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

surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidentil lainnya. 

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

tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pensiun, dana expansi ataupun 

dana-dana lainya. 

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. 
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5. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya (prive). 

 

Disamping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya 

modal kerja tersebut, ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah 

jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva lancar yang itu 

sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan modal kerja atau aktiva lancar yang 

hanya menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal 

kerja tidak berkurang), misalnya: 

a. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai. 

b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainya secara tunai. 

c. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lainya, misalnya dari 

piutang dagang menjadi piutang wesel. 

 

 Menurut Susan Irawati (2006;81) yang mempengaruhi besar kecilnya 

modal kerja sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur yang memperbesar modal kerja. 

a) Berkurangnya aktiva tetap 

b) Bertambahnya hutang jangka panjang 

c) Bertambahnya modal 

d) Adanya keuntungan dari operasi perusahaan 

e) Penyusutan 

2. Unsur-unsur yang memperkecil modal kerja. 

a) Bertambahnya aktiva tetap 
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b) Berkurangnya hutang jangka panjang 

c) Berkurangnya modal 

d) Pembayaran kas dividen 

e) Adanya kerugian dalam operasi perusahaan 

 

2.3.4 Penyusunan Laporan sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

 Ada dua metode penyusunan laporan perubahan modal kerja atau laporan 

sumber dan penggunaan modal kerja 

1. Direct Method 

Metode ini dikenal dengan nama metode rekening, dalam metode ini tiap-tiap 

perubahan biaya tidak tetap (non current account) dicatatat dalam masing-

masing rekening yang berbentuk T (T account). Termasuk perubahan modal 

kerja, laba rugi serta sumber dan penggunaan modal kerja, kemudian jurnal-

jurnal transaksi diposting pada rekening masing-masing. 

2. Reversal Method 

Dalam metode ini sumber dan penggunaan modal kerja disusun dengan 

menggunakan kertas kerja (work sheet). Metode ini dapat dilakukan apabila 

kita mengalami kesulitan dalam menghadapi laporan keuangan yang jumlah 

pos-posnya banyak sehingga untuk menghindari kesulitan ini maka sebelum 

menyusun laporan perubahan modal kerja perlu dibuat terlebih dahulu suatu 

“kertas kerja” atau work sheet. Dalam work sheet ini perubahan yang terjadi 

dalam masing-masing akun dianalisis dan ditentukan bagaimana pengaruh 

perubahan akun-akun tersebut pada modal kerja. 
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2.3.5 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

 Menurut Susan Irawati (2006;75) mengemukakan bahwa: 

“Analisis sumber dan pengunaan modal kerja adalah tenik analisis 
yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan 
melaksanakan kewajiban finansialnya selama periode tertentu dari 
kegiatan operasinya biasanya dilihat selama masa operasi satu tahun 
atau jangka pendek”. 
 

2.3.6 Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut Susan Irawati (2006;84) mengemukakan bahwa: 

“Tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan modal kerja dan bagaimana 

dana tersebut diperoleh dan dibelanjai”. 

 

Menurut S. Munawir (2002;39) mengemukakan bahwa: 

“Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah 
memberikan ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
selama satu periode dengan menunjukan sumber dan penggunaan 
modal kerja dalam periode tertentu”. 
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