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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan oleh pengurus perusahaan kepada pemilik perusahaan. Karena 

semakin banyaknya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu 

perusahaan maka laporan keuangan menjadi bagian penting sebagai informasi 

kepada pihak lain atau non pemilik. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus 

akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan selama satu periode. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan 

kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan 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 pengertian 

laporan keuangan. Menurut S. Munawir (2002;5) menyebutkan 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 menunjukkan aktiva, 
huutang 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 menunjukkan sumber-sumber dan penggunaan modal serta 
alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan 
tersebut”. 
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Ikatan Akuntan Indonesia (2004;2) dalam Standar Akuntansi Keuangan 

paragraf 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. 
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga”. 
 

Sedangkan menurut Ridwan S Sundjaja dan Inge Barlian (2003;76) 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 
dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar 
data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data-data/aktivitas 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. Menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, perusahaan yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajeman berbuat demikian agar mereka dapat 

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 pemakai laporan, seperti informasi mengenai 

kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 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 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 
 

 Sedangkan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;5) 

menyebutkan bahwa: 

“Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan 
informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan ekonomi”. 
 

2.1.3. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan mempunyai beberapa sifat dan keterbatasan yaitu: 

1. Laporan keuanagan 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 daripada bentuk hukumnya. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. 

7. 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: 
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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 dimasa yang akan datang yang 

diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari 

transaksi-transaksi di masa lalu. Aktiva dibagi kedalam beberapa 

kelompok yaitu: 

1) Aktiva lancar 

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, di jual 

atau dikonsumsi dalam peride 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. Elemen-elemen yang dapat disamakan dengan 

kas misalnya: cek, pos wesel, demand deposit dan lain-lain. 

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

securities adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) 

dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk 

sementara belum dibutuhkan dalam operasi. 

c) Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang. 

d) Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada 

kreditor/langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang 

dagangan secara kredit. 
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e) Piutang pegawai, anak perusahaan, dan pihak-pihak lain, jika 

merupakan hal yang umum dalam perdagangan dan akan dilunasi 

dalam jangka waktu satu tahun. 

f) Persediaan barang dagangan bagi perusahaan perdagangan dan 

untuk perusahaan manufacturing maka persediaannya meliputi 

persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses dan 

persediaan barang jadi. 

g) Penghasilan yang masih harus diterima adalah penghasilan yang 

sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan 

jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya hingga 

merupakan tagihan. 

h) Biaya yang dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh 

jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi 

biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh 

perusahaan pada peride ini melainkan pada periode berikutnya. 

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). 

Yang termasuk kelompok 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 adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan 

yang fisiknya nampak (konkrit). Contohnya; Tanah, bangunan, 

mesin, inventaris, kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat 

lainnya. 

c) Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets) adalah 

kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi 

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 
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Yang termasuk Intangble fixed Assets ini antara lain: 

- Hak Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang 

menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau 

mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun. 

- Hak Cipta (Copyright) adalah hak yang diberikan kepada 

pengarang atau pemain untuk menerbitkan, menjual, atau 

mengawasi karangannya. 

- Merek Dagang adalah suatu nama, simbol, bentuk dan gambar 

yang digunakan untuk membedakan dengan produk lain. 

- Franchises adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak (disebut 

franchisor) kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas 

yang dimiliki oleh franchisor. 

- Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva 

tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. 

- Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu 

usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, 

pimpinan yang ahli dan lain-lain. 

b. Hutang dan Modal 

1) Hutang 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana 

atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau 

kewajiban perusahaan dapat di bedakan kedalam hutang lancar (hutang 

jangka pendek) dan hutang jangka panjang. 

a) Hutang Lancar atau hutang jangka pendek. 

Adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun 

setelah tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. 
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Hutang lancar meliputi antara lain: 

- Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya 

pembelian barang dagangan secara kredit. 

- Hutang wesel adalah hutang yang disertai janji tertulis untuk 

melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu 

di masa yang akan datang. 

- Hutang pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang 

diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan. 

- Biaya yang masih harus di bayar adalah biaya-biaya yang 

sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

- Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah 

sebagian atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah 

menjadi hutang jangka pendek karena harus segera dilakukan 

pembayarannya. 

- Penghasilan yang diterima di muka (deferred revenue) adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum 

terealisasi. 

b) Hutang jangka panjang 

Adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya 

(jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak 

tanggal neraca) yang meliputi:  

- Hutang Obligasi 

- Hutang Hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva 

tetap tertentu. 

- Pinjaman jangka panjang lainnya. 

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

jangka panjang. 

2) Modal 

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 

yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba 

yang di tahan atau perbedaan antara aktiva dengan hutang dan 
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merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dalam perusahaan 

yang berbentuk perseroan modal ditunjukkan dengan rekening modal 

yang terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: 

a) Modal disetor adalah jumlah uang yang disetorkan oleh 

pemengang saham dan biasanya di bagi dalam dua kelompok yaitu: 

- Modal saham yaitu jumlah nominal saham yang beredar. 

- Agio dan Disagio saham yaitu selisih antara setoran pemengang 

saham dengan nilai nominal saham. Agio adalah selisih diatas 

nominal sedangkan disagio adalah selisih dibawah nominal. 

b) Laba tidak dibagi merupakan laba tahun-tahun sebelumnya yang 

tidak dibagi sebagai dividen. 

c) Modal penilaian kembali, apabila diadakan penilaian kembali 

terhadap aktiva-aktiva perusahaan maka selisih nilai buku lama 

dengan nilai buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian 

kembali. 

d) Modal sumbangan, modal sumbangan ini timbul apabila 

perusahaan memperoleh aktiva yang berasal dari sumbangan. 

e) Modal lain-lain, dalam kelompok ini dilaporkan modal perusahaan 

yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok diatas. 

 
Bentuk Neraca 

Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-

perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk 

neraca yang umum digunakan (tradisonil atau conventionil) adalah sebagai 

berikut: 

a. Bentuk skontro (Account Form) di mana semua aktiva tercantum sebelah 

kiri/debet dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. 

b. Bentuk vertikal (Report Form), dalam bentuk ini semua aktiva nampak di 

bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang 

jangka panjang serta modal. 
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c. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan 

yang dikehendaki nampak dengan jelas. 

 

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. 

 
2.1 Kegunaan Laporan Laba/Rugi 

Laporan laba/rugi membantu pemakai 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 risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. 

 
2.2 Komponen Laporan Laba/Rugi 

a) Pendapatan, menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service) 

b) Harga pokok penjualan merupakan biaya produksi sesungguhnya dari 

produk atau jasa yang dijual pada periode tersebut. 

c) Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan 

produk dan jasa yang dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya 

iklan, biaya gaji salesmen, dan biaya promosi. 

d) Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan administrasi dan umum perusahaan. Misalnya biaya gaji direksi, 

biaya penyusutan, biaya perlengkapan kantor dan biaya telepon. 
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e) Pendapatan luar usaha (Non Operasional) adalah pendapatan yang 

diperoleh bukan dari bisnis utama perusahaan. Misalnya keuntungan 

penjualan aktiva tetap, bunga bank dan lain-lain. 

f) Biaya luar usaha (Non operasional) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

aktivitas yang bukan dari bisnis utama. Misalnya biaya bunga bank, dan 

biaya sumbangan. 

 
2.3 Bentuk-bentuk Laporan Laba/Rugi 

Bentuk dari laporan laba/rugi yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Bentuk Single Step yaitu dengan menggabungkan semua pendapatan 

menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu lelompok, sehingga 

untuk menghitung laba/rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total biaya terhadap total pendapatan. 

b) Bentuk Multiple Step. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokkan yang 

lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Laporan 

ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi  non operasi. 

 

2.2. Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

 Analisis laporan keuangan seringkali juga memasukkan aktivitas untuk 

membuat berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Jika analis hanya 

menganalisis item atau akun yang ada dalam laporan keuangan, maka analis 

kesulitan untuk menilai seberapa baik perusahaan beroperasi. 

Menurut Sofyan Syafri H. (2004;1) 

“Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak 
informasi yang dikandung suatu laporan keuangan”.  
 
Sedangkan menurut S. Munawir (2002;351) pengertian dari analisis 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan adalah mencari hubungan yang ada 
antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain 
sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai 
keuangan dan hasil dari usaha perusahaan”. 
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2.2.2. Tujuan Analisa Laporan Keuangan 

Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis dengan tujuan untuk 

memperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan 

dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, pada umumnya 

didalam menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan suatu laporan 

perusahaan faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

1. Likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek. 

2. Solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dapat menilai batasan 

perusahaan dalam meminjam uang. 

3. Rentabilitas/profitablitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Biasanya diukur dengan 

kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara 

produktif sehingga rentabilitas dapat diketahui dengan membandingkan aktiva 

lancar yang diperoleh dengan aktiva atau modal perusahaan. 

4. Stabilitas usaha yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya 

membayar kembali hutang-hutangnya tersebut tepat pada waktunya. 

 

2.3 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

2.3.1 Pengertian Modal Kerja 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai 

operasinya sehari-hari misalkan untuk pembelian bahan mentah, membayar upah 

buruh, gaji pegawai dan sebagainya. Dimana uang atau dana yang telah 

dikeluarkan itu diharapkan akan dapat dikemballikan lagi masuk dalam 

perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil usaha perusahaan. 
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 S. Munawir (2002;114), mengemukakan bahwa ada tiga konsep definisi 

modal kerja yang umum digunakan yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menitikberatkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi 

kebtuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau 

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

pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja jumlah aktiva 

lancar (Gross working capital) 

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. 

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. 

 
Setiap perusahaan terlibat dalam berbagai aktivitas investasi dan 

pembelanjaan ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut, perusahaan 

menghasilkan dan menggunakan dana. Istilah dana mempunyai arti yang berbeda 

bagi orang yang berbeda dalam dunia bisnis terdapat tiga arti mengenai dana 

tersebut. Sementara berbagai kalangan mengartikan dana sebagai kas, sedangkan 

kalangan lainnya mengartikan sebagai modal kerja . Modal kerja sendiri dapat 

didefinisikan sebagai total aktiva lancar (gross working capital) atau selisih antara 

aktiva lancar dan hutang lancar (net working capital). 
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Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi 

tergantung pada type atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, effek, 

piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti 

harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak 

mengalami kesulitan keuangan juga memberikan beberapa keuntungan lainnya, 

antara lain: 

1. Melidungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari 

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 terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumen. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan 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.      

 
Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi suatu perusahaan, 

tetapi berapakah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan? Untuk 

menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan 

bukanlah merupakan hal yang mudah, karena modal kerja yang dibutuhkan oleh 

suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut: 
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1. Sifat dan type perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk 

perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang 

maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawainya maupun 

untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan-

penerimaan saat itu juga, sedang piutang biasanya dapat ditagih dalam waktu yang 

relatif pendek, bahkan untuk perusahaan jasa tertentu penerimaan uang justru 

lebih dahulu daripada pemberian jasanya. Sifat dari perusahaan jasa biasanya 

memiliki atau harus menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada 

aktiva tetap atau plant dan equipment yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan atau jasanya kepada masyarakat. 

Apabila dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya 

sangatlah ekstrem karena perusahaan industri hanya mengadakan investasi yang 

cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di 

dalam operasinya sehari-hari. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan 

perusahaan jasa, perusahaan industri membutuhkan modal kerja yang lebih besar. 

Bahkan diantara perusahaan industri sendiri kebutuhan akan modal kerjanya pun 

tidak sama, perusahaan yang memproduksi barang akan membutuhkan modal 

kerja yang lebih besar daripada perusahaan dagang atau eceran, karena perusahaan 

yang memproduksi barang harus mengadakan investasi yang relatif besar dalam 

bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi. 

 
2. 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 akan 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. Disamping itu harga 

pokok per satuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja 
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yang dibutuhkan, semakin besar harga pokok per satuan barang  yang dijual akan 

semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja. 

 
3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

 Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat kredit yang diterima 

pada waktu pembelian menguntungkan, makin sedikit uang kas yang harus 

diinvestasikan dalam persediaan bahan ataupun barang dagangan, sebaliknya bila 

pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam 

jangka waktu yang pendek maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai 

persediaan semakin besar pula. 

 
4. Syarat penjualan 

 Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli 

akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus 

diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk memperendah dan memperkecil 

jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam piutang dan untuk 

memperkecil resiko adanya piutang yang tak dapat ditagih, sebaiknya perusahaan 

memberikan potongan tunai kepada para pembeli, karena dengan demikian para 

pembeli akan tertarik untuk segera membayar hutangnya dalam periode diskonto 

tersebut. 

 
5. Tingkat perputaran persediaan 

 Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan (terutama yang harus diinvestasikan dalam persediaan) 

semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka 

harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan secara teratur dan 

efisien. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran akan memperkecil 

resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena 

perubahan selera konsumen, di samping itu akan menghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 
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2.3.2. 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 minimum yang harus tersedia 

agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan. 

a. Modal kerja primer (Primary Working Capital), yaitu jumlah modal kerja 

minimum yang harus 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 yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar 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 

jumlahya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.  

b. Modal kerja siklis (Cyclicle  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. 

 
2.3.2.1 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. 
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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. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga 

ini merupakan suatu sumber bertambahnya modal kerja, sebaliknya apabila 

dalam penjualan tersebut terjadi kerugian maka akan menyebabkan 

berkurangnya modal kerja. 

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 oleh perusahaan. Perubahan dari 

aktiva menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja 

sebesar hasil penjualan tersebut. 

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 perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk 

hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. 

 
Di samping keempat sumber tersebut diatas masih ada lagi sumber lain 

yang dapat diperoleh oleh perusahaan untuk menambah aktiva lancarnya 

(walaupun dengan bertambahnya aktiva lancar itu tidak mengakibatkan 

bertambahnya modal kerja) misalnya dari pinjaman/kerdit dari bank dan 

pinjaman-pinjaman jangka pendek lainnya serta hutang dagang yang diperoleh 

dari para penjual (suplier) disini bertambahnya aktiva lancar diimbagi atau 

dibarengi dengan bertambahnya hutang lancar, sehingga modal kerja (dalam arti 

net working capital) tidak berubah. 

Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah apabila: 

1. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya 

pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. 
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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 jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek 

atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya 

aktiva lancar. 

 
2.3.2.2 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, supplies 

kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

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

surat berharga atau effek, maupun kerugian yang insidentil lainnya. 

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

tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, dana 

pensiunan pegawai, dana expansi atau pun 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. 

6. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya (prive).  

 
Di samping 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 
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sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan modal kerja/aktiva lancar yang hanya 

menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal kerja 

tidak berkurang), misalnya: 

a. Pembelian effek (marketable securities) secara tunai 

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

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

piutang dagang menjadi piutang wesel. 

 
Menurut Susan Irawati (2005;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 perusahan 

e. Penyusutan 

2. Unsur-unsur yang memperkecil modal kerja  

a. Bertambahnya aktiva tetap 

b. Berkurangnya hutang  jangka panjang 

c. Berkurangnya modal 

d. Pembayaran kas dividen 

e. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan 

 
2.3.3 Penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Penyajian laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya 

analisa tentang kenaikan atau penurunan dalam pos-pos yang tercantum dalam 

neraca diperbandingkan antara dua saat tertentu, hal ini untuk menunjukan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos elemen modal kerja tersebut. 

Ada dua metode penyusunan laporan perubahan modal kerja atau laporan 

sumber dan penggunaan modal kerja yaitu:  
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1. Direct Method  

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

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

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

kerja, laba rugi serta sumber dan pengunaan 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. 

 
2.3.4. Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut Susan Irawati (2005; 75) mengemukakan bahwa:  

“Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah teknik 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.”. 
 

2.3.5. Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut Susan Irawati (2005;84) mengemukan bahwa:  

“Tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk 
mengetahui bagaimana penggunaan modal kerja dan bagaimana 
dana tersebut diperoleh dan dibelanjai”. 
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Menurut S. Munawir (2002;39) mengemukakan bahwa:  

“Tujuan dari analisis  sumber dan penggunaan modal kerja adalah 
memberikan ringkasan transaksi-ransaksi keuangan yang terjadi 
selama satu periode dengan menunjukan sumber dan pengguanaan 
modal kerja dalam periode tertentu. Informasi tentang sumber dan 
penggunaan modal kerja sangat penting tidak hanya bagi manajemen 
perusahaan tetapi juga berguna bagi para kreditor, karena dengan 
mengetahui sumber dan penggunaan  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 banker 
atau kreditor”.    

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 


