
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1    Pengertian Laporan Keuangan 

Yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan 

informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu, kinerja perusahaan, 

perubahan ekuitas, dan arus kas selama periode akuntansi suatu kesatuan usaha yang 

merupakan hasil dari proses akuntansi. Sedangkan pengertian laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2), pada Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07, yaitu: 

”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 Syahrul dan Moh. Afdi Nizar (2000:370), yaitu: 

”Laporan keuangan adalah catatan tertulis tentang status keuangan dari 
individu, asosiasi, atau organisasi bisnis. Dalam laporan keuangan termasuk 
neraca dan laporan laba rugi atau laporan operasi, serta laporan perubahan 
ekuitas. Di dalamnya juga termasuk laporan arus kas dan analisis lainnya. 
Laporan-laporan itu bisa digabungkan dengan laporan tambahan untuk 
menunjang status keuangan atau kinerja organisasi”. 

 

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya 

laporan keuangan itu terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan arus kas. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang, dan modal 

pada suatu periode tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-

hasil yang dicapai perusahaan serta badan usaha yang telah terjadi selama periode 

tertentu, laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan 

yang menyebabkan perubahan modal dalam perusahaan. Dalam praktiknya laporan 

keuangan sering mengikutsertakan kelompok lainnya yang bersifat membantu untuk 

memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan sebab-sebab perubahan laba 

kotor, biaya produksi, serta daftar-daftar lainnya. 



 

2.1.2    Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) 

dalam kerangka Daftar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12-14 

adalah: 

”1. Menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 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 di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi 
nonkeuangan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 
(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen 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”. 

 

Dari kedua pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa laporan keuangan dapat 

memberikan informasi tentang kekayaan dan kewajiban serta bagaimana manajemen 

mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitasnya untuk 

mencapai tujuan perusahaan selama periode tertentu, sehingga para pemakai laporan 

keuangan yaitu yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dapat mengambil 

keputusan mengenai hubungan mereka tersebut. 

 

2.1.3    Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan untuk dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi menurut Munawir (2004:6), 

bahwa: 

”Laporan keuangan adalah bersifat historis secara menyeluruh dan sebagai 
suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan 
hasil dari suatu kombinasi antara: 
 
1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact). 
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi (accounting convention and 

postulate). 



3. Pendapat pribadi (personal judgement)”. 
 

1. Fakta yang telah dicatat, berarti laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari 

catatan-catatan akuntansi. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan 

historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, sehingga 

laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan 

dalam kondisi perekonomian yang paling akhir. Hal ini mungkin 

mengakibatkan terdapat beberapa hal yang dapat membawa akibat terhadap 

posisi keuangan perusahaan tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi atau 

tidak nampak dalam laporan keuangan. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, berarti data yang 

dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang 

merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum (General Accepted 

Accounting Principles). Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan 

(expediensi) atau untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-

dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek 

pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar 

tersebut bergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. Pendapat ini bergantung kepada kemampuan atau integritas 

pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan 

serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan dalam 

berbagai hal. 

 

Dengan melihat sifat-sifat laporan keuangan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan memiliki keterbatasan. Menurut Munawir 

(2004:9), keterbatasan laporan keuangan tersebut antara lain: 

”1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 
interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

 2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 
standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

 3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 
atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya 
beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan 



yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 
mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 
disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 
kenaikan tingkat harga-harga. 

 4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang; misalnya 
reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak 
dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan 
yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajernya dan 
sebagainya”. 

 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut dpatlah diatasi jika para pemakai laporan 

keuangan sangat menguasai akan laporan keuangan itu sendiri, baik dengan cara 

penyajian, penyusunannya, sampai pada tahap pelaporan. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1    Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43): 

”Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. 

2. Menurut Sofyan Safri Harahap (2002:189): 

”Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil”. 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

kegiatan menguraikan suatu pokok atau unit menjadi berbagai unit terkecil, sehingga 

dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain secara 

fungsi masing-masing bagian dalam suatu keseluruhan. 

 

2.2.2    Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup 

penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat kesenjangan antara 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh 

para pemakai. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah 



terjadi, sementara para pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai 

apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. Untuk memecahkan kesenjangan 

kebutuhan inilah diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, terutama dalam 

memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-

ukuran dan hubungan-hubungan yang  berarti dan berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis 

laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, 

misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 

investasi atau merger; sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan 

di masa datang; sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, 

operasi atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. 

 

2.2.3    Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo (2002:54), secara umum metode analisis laporan keuangan 

dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 

”1. Metode analisis horizontal (Dinamis) 
Metode analisis horizontal adalah 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). 

2. Metode analisis vertikal (Statis) 
 Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 
membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan 
keuangan yang sama pada tahun (periode) yang sama. Oleh karena 
membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan 
keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis 
karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 
tahun (periode) yang sama”. 

 

Ada beberapa teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (2004:36), antara lain: 

”1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisa 
dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 
lebih. 



2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 
dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu 
metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 
keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan Prosentase per Komponen atau common size statement, 
adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada 
masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 
struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 
dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisa untuk 
mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 
mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis), 
adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang 
kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas 
selama periode tertentu. 

6. Analisa Rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 
pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 
kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu analisa 
untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 
periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan 
laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa Break-even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 
penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 
menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 
analisa break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 
kerugian untuk berbagai tingkat penjualan”. 

 

2.3 Modal Kerja 

2.3.1    Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membiayai 

operasinya sehari-hari. Dana yang telah dikeluarkan diharapkan akan kembali lagi 

dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil penjualan barang dagangan. Uang 

yang berasal dari penjualan barang tersebut akan dikeluarkan kembali untuk 

membiayai operasi perusahaan selanjutnya. Dengan demikian uang atau dana tersebut 

akan berputar terus-menerus setiap periode sepanjang hidup perusahaan. 

Pengertian modal kerja meliputi usaha untuk mendapatkan, menyediakan dana 

yang dibutuhkan perusahaan, maupun usaha untuk menggunakan dana tersebut 

dengan cara yang efisien dengan mempertahankan arus pendapatan guna 

kelangsungan perusahaan dalam membiayai operasi selanjutnya. Untuk itu diperlukan 

peran aktif suatu perencanaan dan pengendalian serta adanya suatu organisasi yang 

baik dalam pengelolaan modal kerja. 

 



Pengertian modal kerja menurut Sawir (2001:129), adalah sebagai berikut: 

”Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus 

tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”. 

Sedangkan menurut Smith, dkk (1998:664), pengertian modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

”Working capital is defined as total current assets. A strong working 

capital position can be advantage to a company attempting to obtain 

operational needs”. 

Riyanto (1995:58), mengemukakan tiga konsep modal kerja, yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif 
Konsep ini mendasar pada kuantitas daripada dana yang tertanam dalam 
unsur-unsur aktiva lancar. Dimana aktiva ini merupakan aktiva yang 
sekali berputar, kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana 
yang tertanam didalamnya akan dapat bebas kembali dalam waktu yang 
pendek. Jadi modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari 
jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut 
modal kerja bruto (Gross Working Capital). 

2. Konsep Kualitatif 
Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang 
benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa 
mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva 
lancar di atas hutang lancar. Modal kerja pada konsep ini disebut dengan 
modal kerja bersih (Net Working Capital). 

3. Konsep Fungsional 
Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam 
menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam 
perusahaan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian 
dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang 
seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut 
(current income) dan ada sebagian dana lain yang juga digunakan selama 
periode tersebut yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan bagi 
periode berikutnya. 

Sesuai dengan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengertian modal kerja, yaitu 

modal kerja sebagai kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau disebut 

dengan modal kerja netto (net working capital). Di lain pihak dapat juga diartikan 

sebagai modal kerja bruto (gross working capital) yaitu jumlah seluruh aktiva lancar 

perusahaan. 

 



Walaupun pengertian modal kerja dibedakan antara modal kerja netto dan 

modal kerja bruto seperti telah disebutkan di atas, namun untuk pos-pos yang tercakup 

di dalam aktiva lancar adalah sama halnya antara net concept maupun gross concept, 

seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan biaya dibayar dimuka. Jadi pada 

pokoknya modal kerja mencakup kebutuhan manajemen berupa: 

1. Penentuan besarnya aktiva lancar yang harus dipertahankan atau berapa 

banyak sumber-sumber keuangan perusahaan yang harus diinvestasikan dalam 

aktiva lancar. 

2. Kebutuhan dana yang menyangkut hubungan antara berbagai jenis aktiva dan 

cara pembiayaannya. 

Tersedianya modal kerja yang cukup merupakan suatu keharusan dalam 

perusahaan. Dengan modal kerja yang cukup diharapkan perusahaan akan mampu 

membiayai pengeluaran-pengeluaran atas operasi perusahaan. 

 

2.3.2    Komponen-komponen Modal Kerja 

Komponen-komponen modal kerja adalah semua aktiva lancar yang dalam 

jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun dapat berubah kembali menjadi uang kas. 

Menurut Alwi (1993:2), yang menjadi komponen modal kerja adalah sebagai 

berikut: 

”Komponen modal kerja adalah kas, piutang, surat-surat berharga, 

persediaan,dan hutang lancar”. 

Sedangkan Weston, dkk. (1993:332), mengemukakan mengenai komponen 

modal kerja adalah sebagai berikut: 

”Firm’s investment in short term assets-cash, marketable securities, 

inventory, and account receivable”. 

 



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen modal kerja 

terdiri atas: 

a. Kas dan Bank 

b. Surat berharga 

c. Piutang 

d. Persediaan 

e. Utang 

Mengingat betapa pentingnya modal kerja bagi suatu perusahaan, maka perlu 

diadakan suatu pengelolaan terhadap modal kerja, sehingga akan dapat memperlancar 

operasi perusahaan. Setiap komponen atau elemen-elemen perlu dikelola secara 

efisien agar dapat mempertahankan likuiditas badan usaha dalam tingkat yang aman. 

Penjabaran komponen-komponen modal kerja adalah sebagai berikut: 

1. Kas 

Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid yang bisa dipergunakan 

setara untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat 

likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah kalau 

perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa 

giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah 

daripada kalau disimpan dalam bentuk deposito berjangka (yang tidak 

setiap saat dapat diuangkan). Karena itu pengelolaan kas bertujuan untuk 

memaksimumkan pemanfaatan kas tanpa mengabaikan likuiditas. 

Karena kas merupakan aktiva yang sangat likuid dan tidak ada pembatas 

dalam penggunaannya, sehingga akan mudah terjadi kesalahan maupun 

ketidakberesan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian yang baik. 

Menurut Munawir (2002:103), teknik yang umum digunakan untuk 

pengendalian kas adalah: 



a) Menggunakan rekening bank (perusahaan dapat mempunyai beberapa 
nomor rekening di berbagai bank). 

b) The imprest petty cash system 
Karena tidak memungkinkan perusahaan melakukan pembayaran 
dalam jumlah yang relatif kecil dengan menggunakan cek, yang 
pengendaliannya sangat diperlukan. 

c) Potensi fisik saldo kas 
Pengendalian yang memadai terhadap penerimaan dan pengeluaran kas 
sebagai bagian dari proteksi fisik kas, sehingga semua usaha harus 
dilakukan untuk meminimkan saldo kas di perusahaan. 

d) Rekonsiliasi saldo bank 
Karena kas yang ada di bank tidak dapat dihitung maka perlu 
dilakukan pengujian dengan rekonsiliasi bank. 

2. Piutang 

Pengertian piutang menurut Sutrisno (2000:67), adalah sebagai berikut: 

”Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat 

penjualan secara kredit”. 

Sedangkan Munawir (2002:111), mengemukakan pengertian piutang 

sebagai berikut: 

”Piutang adalah klaim kepada pelanggan atau pihak lain berupa uang, 
barang atau jasa. Untuk tujuan pelaporan digolongkan dalam piutang 
usaha dan piutang non usaha, dan dilaporkan pada neraca sebagai 
aktiva lancar (jangka pendek) atau aktiva tidak lancar (jangka 
panjang)”. 

Dalam memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan perlu 

memperhatikan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan diterima atau 

ditolaknya pemberian kredit. Perusahaan perlu menilai apakah seseorang 

bisa dipertanggungjawabkan untuk diberi kredit, dengan memperhatikan 

tujuh kriteria atau disebut dengan 5-C + 2-C, yaitu: 

a. Character 

Menunjukkan kemungkinan dari langganan untuk secara jujur 

berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Faktor ini 

sangat penting, karena setiap transaksi kredit mengandung 

kesanggupan untuk membayar. 

b. Capacity 

Pendapat subjektif mengenai kemampuan dari langganan. Ini 

diukur dengan record di waktu lalu, dilengkapi dengan 

observasi fisik pada pabrik atau toko dari langganan. 

 

 



c. Capital 

Diukur oleh posisi finansial perusahaan secara umum, dimana 

hal ini ditunjukkan oleh analisis rasio finansial, yang khususnya 

ditekankan pada ”tangible net worth” dari perusahaan. 

d. Collateral 

Dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang dijadikan 

jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada 

langganan tersebut. 

e. Condition 

Keadaan atau situasi perekonomian secara umum yang akan 

menjamin bahwa calon debitur tidak akan mengalami kesulitan 

finansial. 

f. Constrains 

Faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam 

perkreditan. Dalam proses pemutusan kredit perlu dilakukan 

penelitian untuk meminimalkan hambatan yang mungkin 

terjadi. 

g. Convering 

Suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

mengikuti asuransi yang bertujuan untuk menghindari adanya 

kerugian apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan. 

Syarat kredit 5-C + 2-C merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan dalam menilai resiko kredit. Informasi tentang faktor-

faktor tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk 

pengalaman menjalin hubungan dengan pelanggan di masa lampau dan 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

3. Persediaan 

Pengertian persediaan yang dikemukakan oleh Sutrisno (2000:103), 

adalah sebagai berikut: 

”Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab dilihat 
dari jumlah yang biasanya tersedia dalam perusahaan yang merupakan 
unsur modal kerja yang paling besar. Hal ini dapat dipahami karena 
persediaan merupakan faktor paling penting dalam menentukan 
kelancaran operasi perusahaan”. 
 



Sedangkan menurut PSAK No.14 (2004:14.1-14.2), pengertian persediaan 

adalah sebagai berikut: 

”Persediaan adalah aktiva: 
(a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 
(b) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 
(c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 
kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi 
atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, 
dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 
proses produksi”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan persediaan merupakan bagian 

utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. 

Masalah investasi dalam persediaan merupakan masalah pembelanjaan 

aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. 

4. Efek (Surat Berharga) 

Pengertian efek atau surat berharga menurut PSAK No.31 (2004:31.3), 

adalah sebagai berikut: 

”Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, 
obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, 
kontrak berjangka, dan setiap derivatif lainnya dari efek”. 

5. Utang 

Pengertian utang menurut Munawir (2002:181), adalah sebagai berikut: 

”Utang adalah kewajiban , yang dinyatakan dalam satuan uang untuk 
menyerahkan uang, barang atau memberikan jasa kepada pihak lain di 
masa yang akan datang yang timbul sebagai akibat dari transaksi-
transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, utang 
mempunyai karakteristik: 
(a) Bahwa kewajiban itu saat kini benar-benar ada yang timbul akibat 

dari transaksi-transaksi yang telah terjadi di masa lalu. 
(b) Utang tersebut tidak dapat dihindarkan atau dibatalkan dalam arti 

ada kewajiban untuk menyerahkan uang, barang atau jasa yang 
dapat diterima oleh kreditor. 

(c) Jumlah utang tersebut dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan 
uang dengan jumlah yang pasti atau dapat ditaksir jumlahnya, dan 
tanggal jatuh temponya maupun kreditornya dapat diketahui”. 

Karena utang menyangkut pengeluaran kas, barang atau jasa di masa yang 

akan datang, maka satu hal yang penting adalah tanggal jatuh tempo atau 

kapan utang tersebut harus dibayar. Utang ada yang harus dilunasi dalam 

jangka waktu maksimal satu tahun atau dalam siklus perusahaan normal. 

Namun ada pula utang yang jangka waktu pembayarannya dalam jangka 



panjang. Menurut Munawir (2002:182-193), utang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Utang Lancar (Current Liabilities) 
Utang lancar adalah kewajiban yang akan diselesaikan atau dilunasi 
pembayarannya dalam jangka pendek dengan menggunakan sumber-
sumber ekonomi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau 
dengan menimbulkan utang lain. Aktiva lancar meliputi kas, dijual atau 
dikonsumsi dalam jangka pendek (tidak lebih dari satu tahun) atau 
dalam siklus operasi normal yang normal. 

2. Utang Jangka Panjang (Long Term Liabilities) 
Jika perusahaan ingin mendapatkan jumlah dana yang besar untuk 
mendukung ekspansinya, pada umumnya mereka mendapatkan dengan 
menerbitkan sertifikat utang jangka panjang atau dengan menerbitkan 
sertifikat modal saham, utang jangka panjang adalah kewajiban 
keuangan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal 
neraca. Yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi, 
utang hipotek, utang wesel jangka panjang, pinjaman bank jangka 
panjang. 

 

2.3.3    Jenis-jenis Modal Kerja 

Menurut Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Riyanto (1995:61), modal 

kerja digolongkan atas: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 
Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat 
menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-
menerus diperlukan untuk kelancaran usaha, terdiri dari: 
1. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 
menjamin kontinuitas usahanya. 

2. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 
Merupakan jumlah modal kerja yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan luas produksi yang normal (dalam arti dinamis). 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 
Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 
keadaan, yang terbagi atas: 
1. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 
musim. 

2. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 
Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 
konjungtur. 

3. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 
Modal kerja yang berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak 
diketahui sebelumnya. Contohnya, pemogokan buruh, bencana alam, dan 
lain-lain. 
 
 

 



    Sumber-sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut Martono, dkk (2002:328), yang termasuk sumber-sumber modal 

kerja adalah sebagai berikut: 

1. Berkurangnya aktiva tetap 
Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti sebagian aktiva tetap itu dijual 
dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. Sedangkan 
berkurangnya aktiva netto berarti ada penyusutan dalam tahun yang 
bersangkutan dan penyusutan ini merupakan sumber dana. 

2. Bertambahnya hutang jangka panjang 
Apabila perusahaan menjual obligasi, maka uang kas perusahaan akan 
bertambah. Jika kas bertambah, maka modal kerja akan bertambah. 

3. Bertambahnya modal sendiri 
Bertambahnya modal karena adanya emisi saham baru dan hasil 
penjualan saham baru dan hasil penjualan saham baru ini merupakan 
sumber dana. 

4. Bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan 
Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan merupakan 
sumber modal kerja karena keuntungan tersebut akan menambah kas. 
 

Sedangkan yang merupakan penggunaan modal kerja adalah sebagai berikut: 

1. Bertambahnya aktiva tetap 
Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian 
aktiva tetap, dan pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan modal 
kerja. 

2. Berkurangnya utang jangka panjang 
Berkurangnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang 
dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur 
utangnya. Pembayaran utang ini merupakan penggunaan modal kerja. 

3. Berkurangnya modal sendiri 
Jika perusahaan membeli kembali saham biasa atau saham preferen 
maka diperlukan sejumlah kas. Oleh karena itu, saham yang berkurang 
berarti modal sendiri perusahaan berkurang. Berkurangnya modal sendiri 
tersebut memerlukan kas yang merupakan penggunaan modal kerja. 

4. Adanya pembayaran deviden 
Pembayaran deviden merupakan penggunaan modal kerja. Deviden 
dibayarkan dari keuntungan netto setelah pajak. 

5. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan 
Apabila perusahaan mengalami kerugian dari operasi berarti ada 
pengurangan modal kerja bagi perusahaan yang bersangkutan. 

 
2.3.5    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Modal Kerja 

Menurut Munawir (2002:11), dalam menentukan jumlah modal kerja yang 

dianggap cukup bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut: 

a) Sifat atau tipe perusahaan 
Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah daripada 
kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Perusahaan jasa biasanya 



memiliki atau harus menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada 
aktiva tetap yang digunakan untuk memberikan jasanya kepada masyarakat. 
Sebaliknya, perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup 
besar dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam 
operasinya sehari-hari. 

b) Waktu yang dibutuhkan serta harga per satuan barang yang akan dijual 
Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau 
untuk memperoleh barang tersebut, maka akan makin besar pula modal kerja 
yang dibutuhkan. Selain itu, harga pokok per satuan barang yang semakin 
besar juga membutuhkan modal kerja yang makin besar pula. 

c) Syarat pembelian bahan atau barang dagangan  
Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, 
semakin sedikit uang kas yang harus disediakan untuk diinvestasikan dalam 
persediaan bahan ataupun barang dagangan. 

d) Syarat penjualan 
Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para 
pelanggan akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang 
harus diinvestasikan dalam piutang. 

e) Tingkat perputaran persediaan 
Semakin tinggi perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang 
dibutuhkan semakin rendah. 
 

 Manajemen Modal Kerja 

2.4.1    Pengertian Manajemen Modal Kerja 

Pengertian manajemen modal kerja dikemukakan oleh Martono, dkk 

(2002:72) adalah sebagai berikut: 

”Manajemen modal kerja adalah manajemen aktiva lancar perusahaan yaitu 

kas, sekuritas, piutang dan persediaan, serta pendanaan (terutama kewajiban 

lancar/jangka pendek) yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar”. 

Menurut Sartono (2001:485), pengertian manajemen modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

”Manajemen modal kerja meliputi keputusan investasi pada aktiva lancar 

dan hutang lancar terutama mengenai bagaimana menggunakannya dan 

komposisi keduanya”. 

Sedangkan pengertian manajemen modal kerja menurut Weston, dkk 

(1993:401), adalah sebagai berikut: 

”Working capital management involves the administration, within policy 

guidelines of current assets and current liabilities”. 

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen modal 

kerja mencakup semua aspek pengeturan aktiva lancar dan utang lancar agar terjamin 

modal kerja yang dapat diterima yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. 



Oleh karenanya aktiva lancar umumnya mencapai hampir sebagian besar dari 

total aktiva, dan utang lancar mencapai jumlah yang cukup besar dari keseluruhan 

modal kerja. 

Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan 

hutang lancar agar terjamin jumlah modal kerja yang layak diterima, yang menjamin 

tingkat likuiditas badan usaha. 

Manajemen modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan 

manajemen modal kerja yang efektif dan efisien akan memudahkan perusahaan untuk 

mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dan dapat menjamin kontinuitas 

perusahaan. 

 

2.4.2    Pentingnya Manajemen Modal Kerja 

Menurut Martono, dkk (2002:74), ada beberapa alasan yang mendasari 

pentingnya manajemen modal kerja, yaitu: 

a.    Aktiva lancar dari perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun 
perusahaan jasa memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah 
aktiva secara keseluruhan. 

b. Untuk perusahaan kecil, utang jangka pendek merupakan sumber utama bagi 
pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal 
untuk pendanaan jangka panjangnya. 

c.    Manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang 
sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. 

d. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko, laba 
dan harga saham perusahaan. 

e.    Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan 
kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. 

 
2.4.3    Kebijakan Modal Kerja 

Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif. Sumber 

dana untuk memenuhi modal kerja dapat dipilih dengan sumber dana berjangka 

pendek. 

Modal kerja pada dasarnya adalah dana yang masa perputarannya berjangka 

pendek, tetapi karena adanya dana (modal kerja) yang selalu harus ada dalam 

perusahaan (modal kerja permanen) artinya dana tersebut harus ada dalam jangka 

panjang, maka perlu kebijakan untuk mencari sumber kebijakan pembelanjaan 

sehingga diperoleh biaya dana yang paling murah. 

Terdapat tiga alternatif kebijakan pembiayaan modal kerja yang biasanya 

dapat diambil perusahaan menurut Sutrisno (2000:53), adalah sebagai berikut: 



1) Kebijakan Konservatif 
Rencana pemenuhan kebutuhan dana konservatif merupakan rencana 
pemenuhan dana modal kerja yang banyak menggunakan sumber dana 
jangka panjang dan modal sendiri dibandingkan sumber dana jangka pendek. 
Dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja 
variabel dipenuhi sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal 
kerja variabel lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. 
Kebijakan ini disebut kebijakan konservatif (hati-hati), karena sumber dana 
jangka panjang mempunyai jatuh tempo yang lama, sehingga perusahaan 
memiliki keleluasaan dalam pelunasan kembali, artinya perusahaan 
mempunyai tingkat keamanan/margin of safety yang besar. 
 

2) Kebijakan Moderat atau Hedging 
Pada kebijakan atau strategi pendanaan ini, perusahaan membiayai setiap 
aktivitas dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan 
jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktivitas tetap dan modal 
kerja permanen akan didanai dengan sumber dan ajangka pendek. Kebijakan 
ini didasarkan atas prinsip matching principle yang menyatakan bahwa 
jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana 
tersebut diperlukan. Bila dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek 
maka sebaiknya didanai dengan sumber dana jangka pendek. Demikian pula 
kalau dana tersebut diperlukan untuk jangka panjang maka didanai dengan 
sumber dana jangka panjang. Dengan demikian resiko yang dihadapi hanya 
berupa terjadinya penyimpanan aliran kad yang diharapkan. 
Dana pada kebijakan ini akan muncul trade off antara profitabilitas dan 
resiko. Semakin besar margin of safety yang ditentukan untuk menutup 
penyimpangan arus kas bersih semakin aman bagi perusahaan, tetapi harus 
menyediakan dana yang jangka waktunya melebihi kebutuhan dana yang 
akan digunakan, akibatnya akan terjadi dana menganggur dan hal ini dapat 
menurunkan profitabilitas. Dengan kata lain resiko rendah akan 
mengakibatkan profitabilitas juga rendah. 

3) Kebijakan Agresif 
Pada kebijakan ini, perusahaan membiayai seluruh aktiva jangka panjangnya 
dengan kredit jangka panjang tetapi semua aktiva tetap dan sebagian dari 
aktiva lancar permanennya dibiayai dengan kredit jangka pendek. Ini 
merupakan posisi yang riskan atau posisi nonkonservatif dan perusahaan 
mungkin akan terkena resiko kerugian suku bunga serta masalah 
perpanjangan jadwal angsuran kredit. Akan tetapi, utang jangka pendek 
seringkali lebih murah daripada utang jangka panjang. Dan perusahaan 
kadang mengorbankan keamanan demi laba yang tinggi. 

 
2.4.4    Metode Penentuan Kebutuhan Modal Kerja 

Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal modal kerja adalah 

menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Hal ini penting 

karena bila modal kerja perusahaan terlalu besar berarti ada sebagian dana yang 

menganggur dan dana ini akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Demikian pula bila modal kerja terlalu kecil akan ada resiko proses produksi 



perusahaan kemungkinan besar akan terganggu. Oleh karena itu perlu ditentukan 

berapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. 

Metode penentuan kebutuhan modal kerja adalah cara menaksir besarnya 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan. Dalam menaksir 

jumlah modal kerja, timbul masalah seperti akibat perbedaan pengertian tertentu 

modal kerja. Semua pihak sepakat bahwa modal kerja adalah dana yang diperlukan 

untuk operasi sehari-hari, karena hal itu dana untuk investasi jangka panjang 

(membeli aktiva tetap) tidak dimasukkan ke dalam pengertian ini. 

Menurut Martono, dkk (2001:78-81), besarnya modal kerja baik yang 

bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan 

efisien. Karena modal kerja yang tidak direncanakan dengan baik mengakibatkan 

modal kerja yang ada tidak digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk 

menentukan kebutuhan modal kerja dapat digunakan dua metode, yaitu: 

a) Metode Keterikatan Dana 

Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu 

diketahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1. Periode terikatnya modal kerja, dan 

2. Pengeluaran kas setiap hari 

Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas 

yang ditanamkan pada komponen-komponen (elemen-elemen) modal kerja sampai 

dengan menjadi kas kembali. Dengan demikian periode terikatnya dana meliputi 

waktu pembelian dan penyimpanan bahan, lama proses produksi, lama barang 

yang disimpan di gudang, dan lama perputaran piutang. Sedangkan pengeluaran 

kas setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas setiap hari untuk keperluan 

pembelian bahan baku, bahan penolong, upah karyawan, dan biaya lainnya. 

b) Metode Perputaran Modal Kerja 

Berdasarkan metode ini maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh 

perputaran dari komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Perputaran kas merupakan 

berputarnya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya perputaran modal kerja, 

maka yang dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti sejak kas tersebut 

digunakan untuk proses produksi (barang atau jasa) dan akhirnya menjadi kas 

kembali. Demikian pula perputaran piutang dan perputaran persediaan, yaitu 



waktu yang diperlukan dari piutang atau persediaan menjadi piutang atau 

persediaan kembali. 

 

 
rata-Rata Kerja Modal

Penjualan
 Kerja Modal Perputaran =  

            

                    

 

            
Kas rata-Rata

Penjualan
 Kas Perputaran =               

  

               

 

           
Persediaan rata-Rata

PenjualanPokok  Harga
 Persediaan Perputaran =  

 

   Perputaran modal kerja  dapat juga dengan cara membagi 360 hari dengan 

jumlah keterikatan dana. Keterikatan dana dalam modal kerja ini diperoleh dengan 

cara menjumlahkan keterikatan dana dalam kas, piutang, dan persediaan. 

               

   

      

 

2.4.5    Pengelolaan Terhadap Unsur-unsur Modal Kerja 

Sartono (2001:415-443), mengemukakan tiga bentuk pengelolaan terhadap 

unsur-unsur modal kerja, yaitu: 

1. Pengelolaan Kas dan Surat Berharga 
Kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling likuid bagi 
perusahaan. Kedua komponen aktiva lancar tersebut memberikan likuiditas 



yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menutup kewajiban-kewajiban 
finansialnya pada saat jatuh tempo. Uang kas yang sementara waktu belum 
digunakan dapat diinvestasikan dalam surat-surat berharga jangka pendek 
sehingga dapat diperoleh penghasilan atas modal yang sedang menganggur 
tersebut. Pada dasarnya, perusahaan akan membutuhkan atau menyimpan uang 
kas dengan tiga tujuan, yaitu: 
 

a) Kebutuhan kas untuk transaksi (motif transaksi) 
Karena aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar, maka 
diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha, seperti 
membayar upah tenaga kerja, pajak, deviden, pengadaan persediaan. 

b) Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga (motif berjaga-jaga) 
Kebutuhan ini untuk mengantisipasi ketidakpastian aliran kas pada 
masa datang. Bila perusahaan dapat mengetahui dengan pasti aliran 
kasnya maka kebutuhan kas untuk berjaga-jaga relatif kecil. 

c) Kebutuhan kas untuk berspekulasi (motif spekulasi) 
Kebutuhan ini digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya 
peluang karena terjadi perubahan harga seperti penurunan mendadak 
dari harga bahan mentah, penurunan harga saham, dan sebagainya. 
Tetapi harus dipertimbangkan biaya-biaya yang muncul akibat dari 
penyimpanan barang tersebut dan resiko kerusakannya. 

2. Pengelolaan Piutang 
Piutang muncul karena adanya transaksi penjualan secara kredit oleh 
perusahaan kepada para langganannya. Penjual biasanya lebih suka penjualan 
secara tunai karena uang hasil penjualan dapat segera diterima. Tapi dalam 
kondisi persaingan yang semakin tajam akan memaksa perusahaan untuk 
berlomba memberikan kemudahan dalam persyaratan penjualan. Kebijakan 
penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang ini sebenarnya menimbulkan 
biaya bagi perusahaan, misalnya biaya potongan kredit, biaya penagihan, dan 
biaya piutang tidak tertagih. Oleh karena itu, pengelolaan piutang bertujuan 
agar kebijakan kredit mencapai optimal yaitu tercapainya keseimbangan antara 
biaya yang dilakukan oleh kebijakan kredit dengan tambahan keuntungan yang 
timbul dari kebijakan tersebut. 

3. Pengelolaan Persediaan 
Perusahaan melakukan pengelolaan persediaan dengan maksud untuk menjaga 
kelancaran operasinya. Bagi perusahaan dagang, persediaan barang dagangan 
memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan bagi 
perusahaan industri, persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan 
untuk memperlancar kegiatan produksi, sedangkan persediaan barang jadi 
dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar. Persediaan yang tinggi 
memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang mendadak. 
Akibatnya, perusahaan memerlukan modal kerja yang semakin besar pula. 
Apabila perusahaan mampu memprediksi dengan tepat kebutuhan akan bahan 
baku atau barang jadi, perusahaan bisa menyediakan persediaan dengan tepat 
pada waktu yang sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Pada saat tidak 
diperlukan, jumlah persediaan bisa saja sangat kecil atau bahkan nol. Teknik 
ini dikenal dengan just in time atau zero inventory. Jumlah persediaan harus 
selalu dimonitor untuk menjamin tidak adanya jumlah investasi yang berlebih-
lebihan. 

 
 



 
2.5 Laba/Profit 

2.5.1    Pengertian Laba/Profit 

Profit/Laba merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu badan usaha 

karena laba dapat dijadikan ukuran efisiensi dan efektifitas suatu perusahaan. Semakin 

tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam 

memasarkan produk atau jasanya. Oleh karena itu, laba merupakan salah satu tujuan 

utama yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Walaupun tidak semua organisasi perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan 

utama, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada organisasi non profit pun laba 

diperlukan  untuk bertahan hidup. Untuk perusahaan yang bertujuan untuk 

memaksimalisasikan laba, laba dapat menjamin eksistensi perusahaan baik dalam 

operasi maupun dalam kemampuan untuk memberikan deviden yang memuaskan 

kepada para pemegang sahamnya. 

Pengertian laba dalam PSAK No.25 (2004:25.2-25.3), dinyatakan sebagai 

berikut: 

”Semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus 
tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut 
kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau 
memperbolehkan sebaliknya”. 

Sementara itu Anthony, dkk yang diterjemahkan oleh Agus Maulana 

(1992:204),  menyebutkan pengertian laba adalah sebagai berikut: 

”Laba adalah selisih antara pendapatan (ukuran keluaran) dengan 

pengeluaran (ukuran masukan). Jadi laba merupakan ukuran efesiensi dan 

efektivitas”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba 

adalah suatu ukuran kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan dan 

ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha perusahaan. Secara garis besar 

efektivitas dan efisiensi dari suatu usaha akan nampak melalui laba yang dapat 

dicapainya. Jadi, laba merupakan suatu kelebihan pendapatan dan keuntungan yang 

layak diterima oleh perusahaan karena perusahaan telah melakukan pengorbanan 

untuk kepentingan pihak lain dalam jangka waktu tertentu. 

 

2.5.2    Konsep Laba dan Pengukuran Laba 

Konsep laba akrual sebagai pengukuran yang fundamental terus-menerus 

menghadapi tantangan, akan tetapi dari sudut perspektif informatif, konsep laba jelas 



menggambarkan kegiatan akuntansi. Konsep laba merupakan jumlah yang dapat 

dikembalikan oleh entitas kepada investornya sambil tetap memperhatikan tingkat 

kesejahteraan entitas yang bersangkutan. 

Laba pada sebuah pusat laba atau unit usaha, menjadikan laba sebagai tujuan 

utamanya karena merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan 

atau manajemennya, atau dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu unit 

usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya. 

Pengukuran laba dapat dihitung dengan cara menghitung pertumbuhan net 

assets pada dua periode akuntansi yang berbeda, kemudian dinilai perubahannya. 

Cara yang lain adalah dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan 

beban yang dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam periode 

akuntansi. 

Menurut Hendriksen, dkk yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 

(2000:332-342), menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam konsep laba, 

yaitu: 

1. Tingkat Sintaksis 
Dalam tingkatan ini, laba didasarkan pada konvensi (kebiasaan) dan aturan-
aturan yang seharusnya logis dan konsisten dengan mendasarkannya pada 
premis dan konsep yang telah berkembang dari praktek yang ada. Pengukuran 
laba berdasarkan tingkatan ini diukur dengan menggunakan: 

a) Pendekatan Transaksi 
Laba dalam pendekatan ini dianggap timbul karena adanya transaksi 
atau hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan nilai 
aktiva atau hutang lancar. 

b) Pendekatan Aktivitas 
Menurut pendekatan ini, laba timbul karena adanya aktivitas atau 
peristiwa tertentu yang telah terjadi dan bukan atas suatu transaksi 
dengan berorientasi konsep dunia nyata. 

2. Tingkat Semantik  
Konsep laba menurut tingkatan ini menunjukkan dua hal, yaitu: 

a) Menyangkut perubahan dalam peningkatan kemakmuran yang harus 
ditunjukkan langsung pada keberhasilan perusahaan dalam 
mempergunakan dananya dari suatu aktivitas perusahaan untuk 
menghasilkan kas maksimum melebihi kas yang dikeluarkan. 

b) Memaksimalisasikan laba berdasarkan kondisi khusus dari struktur 
pasar, permintaan produk dan biaya masukan di dalam pengukuran 
efisiensi laba komprehensif. Efisiensi mengandung arti interpretatif 
dalam pengertian ekonomi yaitu pemanfaatan optimum sumber daya 
yang terbatas. 

 
3. Tingkat Pragmatik 

Tujuan dari konsep ini adalah mengevaluasi laba berdasarkan pada dimensi 
perilaku. Salah satu ciri perilaku adalah kemampuan memprediksi. Laba bersih 
selama beberapa periode digunakan untuk memprediksi operasi perusahaan di 



masa yang akan datang, jika faktor-faktor relevan lainnya ikut 
dipertimbangkan. Asumsi lainnya bahwa laba harus bertalian erat dengan arus 
kas atau dana. Ciri-ciri perilaku lainnya meliputi pengambilan keputusan 
manajerial, hubungan perubahan laba dengan harga pasar dan permintaan 
angka-angka laba oleh para investor tanpa memperhatikan kurangnya makna 
interpretatifnya. 

 
 

Dan dalam cakupan laba terdapat dua konsep pengukuran yang umum 

digunakan, yaitu: 

1. Konsep Operasi Kini dari Laba (The Current Income Consept of Income) 

Konsep ini memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi usaha 

perusahaan. Penekanan perhitungan laba adalah pada istilah current dan 

operating. Pengertian current ditujukan pada tindakan manajemen yang 

diambil pada periode berjalan kecuali tindakan yang berhubungan dengan 

aktiva tetap. Sedangkan operating ditujukan pada aktivitas yang bersifat 

operasional. 

2. Laba Komprehensif (The All Inclusive Concept of Income) 

Konsep ini didefinisikan sebagai total perubahan kepemilikan yang diakui 

dengan mencatat transaksi atau revaluasi saham perusahaan selama periode 

tertentu untuk distribusi deviden dan transaksi modal. 

 

2.5.3    Pengakuan Laba 

Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, menurut 

Hendriksen,dkk yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2000:381), mengenai 

pengakuan laba adalah sebagai berikut: 

”Pengakuan laba tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima. Waktu 
pengakuan keuntungan, dan khususnya keuntungan yang berasal dari 
kenaikan aktiva, harus identik dengan waktu pengakuan pendapatan. 
Kerangka konseptual mengidentifikasikan dua faktor yang harus 
dipertimbangkan dalam memutuskan bilamana pendapatan dan keuntungan 
(laba) harus diakui realisasi dan proses menghasilkan keuntungan. 
Pendapatan umumnya diakui apabila: 
1. Pendapatan tersebut telah dihasilkan, dan 
2. Pendapatan tersebut telah direalisasi atau dapat direalisasi”. 

Karena pendapatan merupakan bagian dari laba, peraturan untuk pengakuan 

pendapatan adalah bagian dari peraturan untuk pengakuan laba. Karena itu, kunci 

untuk menentukan kapan laba harus diakui adalah penentuan kapan ia telah dihasilkan 

dan direalisasi. Agar pendapatan dan laba direalisasikan, persediaan atau aktiva lain 

harus dipertukarkan dengan kas atau klaim terhadap kas. 



2.5.4    Profitabilitas 

Pengertian profitabilitas menurut Sartono (2001:122), adalah sebagai berikut: 

”Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama dalam hal kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba (profitabilitas), diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang. 

Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dan sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut 

juga berguna dalam perumusan pertimbangan tertentu efektifitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang 

relevan. Salah satu tolak ukur dengan menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu 

analisa di dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. 

 

2.5.5    Rasio Profitabilitas 

Menurut Syamsudin (2002:61), untuak menilai profitabilitas suatu 

perusahaan, dapat digunakan pendekatan berdasarkan rasio. Rasio-rasio profitabilitas 

tersebut antara lain: 

1. Rasio Laba Kotor (Gross Profit Margin) 
Rasio ini menunjukkan efisiensi operasi perusahaan terutama yang 
menyangkut tentang kebijaksanaan harga barang dengan cara membandingkan 
laba kotor dengan hasil penjualan. Rasio laba kotor dapat dihitung sebagai 
berikut: 

                                  
2. Rasio Laba Usaha (Operating Profit Margin) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih dengan laba usaha. 
Laba usaha ini merupakan jumlah laba yang tersedia untuk biaya bunga, pajak, 
dan deviden. Laba usaha yang kecil jumlahnya tidak memberikan tingkat 
pengembalian yang layak kepada para investor. Rendahnya rasio laba usaha 
dari hasil penjualan menunjukkan kurang adanya kemampuan perusahaan 
untuk menghadapi perubahan harga jual yang tidak sebanding dengan 
perubahan di dalam biayanya. Karena itu kemungkinan perusahaan mengalami 
kerugian akan dapat terjadi. Rasio laba usaha dihitung sebagai berikut:   

                                   
 



3. Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin) 
Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 
penjualan. Hal ini menunjukkan laba per rupiah penjualan. Rasio laba bersih 
dapat dihitung sebagai berikut: 

                               
4. Perputaran Total Aktiva atau Total Assets Turnover (TATO) 

Total assets turnover menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan 
aktiva perusahaan dari dalam untuk menghasilkan volume penjualan tertentu. 
Perputaran total aktiva dihitung sebagai berikut: 
 

                                
5. Tingkat Pengembalian Investasi atau Return on Investment (ROI) 

Merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 
menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 
dalam perusahaan. Tingkat pengembalian investasi dihitung sebagai berikut: 
 

                                
 

6. Tingkat Pengembalian Modal Sendiri atau Return on Equity (ROE) 
Merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik 
perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) 
atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Tingkat 
pengembalian modal sendiri dihitung sebagai berikut: 
 

                  
 
2.6 Perputaran Modal Kerja dan Hubungannya dengan Tingkat Profitabilitas 

Perusahaan 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha, periode perputaran 

modal kerja dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal 

kerja untuk digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari, sampai pada saat dimana 

modal kerja kembali masuk ke perusahaan dalam bentuk laba. Semakin pendek 

periode tersebut, berarti semakin cepat perputarannya dan semakin tinggi tingkat laba 

yang akan dihasilkan oleh perusahaan. 

Penentuan tingkat yang layak dari aktiva lancar yang dibiayai oleh hutang 

menyangkut profitabilitas perusahaan, yaitu semakin besar aktiva lancar yang 

dibutuhkan maka semakin besar hutang untuk mendanai kebutuhan tersebut, 



akibatnya semakin besar jumlah beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. 

Sebaliknya semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan maka semakin kecil hutang 

yang digunakan untuk mendanai modal kerja tersebut, akibatnya semakin kecil beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Menurut Martono, dkk (2002:76), terdapat hubungan antara modal kerja 

dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas). Dan konsep 

yang mendasari manajemen modal kerja yang sehat adalah dua keputusan yang 

menyangkut persoalan dasar perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

          ”a.   Tingkat investasi optimal dalam aktiva lancar 
b. Perpaduan yang sesuai antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan 

jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aktiva 
lancar. 

Keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi hasil yang diharapkan yaitu 
profitabilitas dari resiko yang dihadapi”. 

Dengan demikian perusahaan dalam hal ini manajemen harus dapat 

memperkirakan kebutuhan modal kerjanya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai 

terjadi keadaan dimana modal kerja banyak yang menganggur, atau sebaliknya 

dimana modal kerja yang tersedia lebih kecil daripada modal kerja yang dibutuhkan 

sehingga akan mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. 

Salah satu alat yang paling umum digunakan untuk melihat kebutuhan modal 

kerja adalah metode perputaran modal kerja, yaitu dengan memperhatikan perputaran 

masing-masing komponen aktiva lancar. Besarnya perputaran modal kerja 

menunjukkan tingkat efektifitas penggunaan modal kerja oleh perusahaan, atau 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan tingkat penjualan yang dapat 

dicapai dari penggunaan modal kerja tersebut. 

Tingkat perputaran modal kerja menunjukkan adanya kelebihan modal kerja 

yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran persediaan, perputaran piutang, atau 

adanya saldo kas yang terlalu besar. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 

dapat memperkirakan kebutuhan modal kerjanya sehingga jumlah modal kerja yang 

tersedia merupakan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan dalam operasi perusahaan. 

Akhirnya melalui langkah ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensinya dalam pengelolaan modal kerja yang tersedia, yang selanjutnya dapat 

meningkatkan pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (profitabilitas).  

 

 
 

 


