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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Untuk memberikan gambaran dan memperjelas kerangka pikir dalam 

penelitian ini, maka peneliti perlu membahas hasil penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan maupun 

perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka pikir 

yang jelas. Oleh sebab itu, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu 

dengan tujuan membandingkan hasil perbandingan terdahulu dengan hasil 

penelitian ini.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ada, yang 

terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, definisi operasional variabel, 

tekhnik analisa data dan hasil penelitian. Adapun garis besar dalam penelitian 

terdahulu dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Teknik Analisis Data Hasil  
Rita Desniwati 
(2011) 
Analisis Sumber dan 
Penggunaan Modal 
Kerja Pada Koperasi 
Bina Usaha Wiyata 
Jakarta. 

1.Sumber  dan 
Penggunaan 
Modal Kerja. 
2.Rasio Keuangan. 

1. Analisis Sumber dan 
Penggunaan Modal 
Kerja. 
2. Analisis Rasio yaitu 
rasio likuiditas. 

sumber dan penggunaan 
modal kerja Koperasi Bina 
Usaha Wiyata Jakarta 
sudah efektif. Dilihat dari 
ratio likuiditas keuangan, 
sangat likuid. Hal ini 
dengan adanya 
peningkatan persentase 
setiap tahunnya. 

Triyas Fitriyani 
(2012) 
Analisis Sumber dan 
Penggunaan Modal 
Kerja Pada Koperasi 
Tuhu Premati Wredi 
Malang. 

1.Sumber dan     
Penggunaan 
Modal Kerja. 
2. Rasio Keuangan 

1. Analisis Sumber dan 
Penggunaan Modal 
Kerja. 
2. Analisis Rasio yaitu 
rasio likuiditas 
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B. Tinjauan Teori 

1 Modal Kerja 

Istilah modal kerja mempunyai banyak pengertian dalam bahasa 

asing, modal kerja dikenal dengan istilah working capital atau istilah 

lainnya adalah liquid capital atau current capital. Modal kerja merupakan 

salah satu bagian dari assets yang ada dalam perusahaan atau koperasi. 

Modal kerja menurut Riyanto (2001:57) adalah dana yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. 

Modal kerja kotor biasanya mengacu pada aktiva lancar, yang 

biasanya meliputi kas, piutang dagang, dan persediaan. Modal kerja bersih 

biasanya diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal 

kerja bersih operasional biasanya diartikan sebagai aktiva lancar 

operasional dikurangi utang lancar operasional. 

Modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan investasi aktiva tetap. Karena itu modal 

kerja yang kecil akan lebih menguntungkan perusahaan (profitabilitas 

meningkat). Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan 

risiko perusahaan (khususnya risiko likuiditas). 

Jenis-jenis modal kerja (Riyanto, 2010:61) adalah sebagai berikut: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada 

pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata 

lain modal kerja secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran 

usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan yaitu : 
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1) Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Modal kerja primer adalah jumlah modal kerja minimum 

yang harus ada  pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya. 

2) Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 

Modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

Pengertian “normal” di sini adalah dalam artian yang dinamis. 

b. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) 

Modal kerja variabel adalah jumlah modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan 

modal kerja ini dibedakan antara lain : 

1) Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya 

berubah–ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

2) Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. 

3) Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Modal kerja darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah–

ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui 
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sebelumnya (misal: adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan 

keadaan ekonomi yang mendadak). 

 

  Gambar 2.1. Macam-macam modal kerja 

Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan 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 ini akan 

menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Demikian pula bila 

modal kerja terlalu kecil akan ada risiko proses produksi perusahaan 

kemungkinan besar akan terganggu. (Sutrisno, 2001:50) 

Unsur-unsur pembentuk modal kerja menurut Munawir (2010: 14-

16) adalah sebagai berikut: 

a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable 

securities) adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) 
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dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara 

belum dibutuhhkan dalam operasi. 

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

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

d. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit. 

e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal neraca masih digudang belum laku dijual. 

f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima 

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena 

perusahaan sudah memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum 

diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan. 

g. Persekot atau biaya dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain itu belum dinikimati oleh 

perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

h. Kewajiban Lancar 

Dalam pengertian hutang lancar adalah kewajiban yang jatuh 

tempo dalam satu tahun dalam siklus normal kegiatan perusahaan. 

Jenis-jenis hutang lancar antara lain: 

1) Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya 

pembelian barang dagangan secara kredit. 
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2) Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis 

(yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan 

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu dimasa yang 

akan datang. 

3) Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas 

negara. 

4) Hutang yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah 

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

5) Hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo, adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

6) Penghasilan yang diterima dimuka (Differed Revenue), adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum 

direalisir. 

2 Pentingnya Modal kerja 

Munawir (2010:116) menjelaskan 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. 
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Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan menurut Kasmir 

(2010) adalah: 

a. Bahwa kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di 

dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau 

dengan kata lain sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengelola 

modal kerja. 

b. Investasi dalam aktiva lancar, cepat sekali berubah dan sering sekali 

mengalami perubahan serta cenderung labil. Perubahan tersebut akan 

berpengaruh terhadap modal kerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

manajemen modal mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari 

manajer keuangan. 

c. Dalam praktiknya sering kali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva 

merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja 

perusahaan. Artinya, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% 

dari total aktiva. Dengan kata lain, lebih dari separuh jumlah aktiva 

diinvestasikan dalam aktiva lancar. 

d. Khusus bagi perusahaan kecil manajemen modal kerja sangat penting 

karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, 

tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat 

dihindarkan harus segera terpenuhi. 

e. Bagi perusahaan yang relatif kecil fungsi modal kerja juga amat 

penting. Hal ini disebabkan perusahaan kecil, relatif terbatas untuk 

memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang. Pendaanan 

perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti 
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utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat memengaruhi 

modal kerja. 

f. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan 

dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan 

tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula 

sebaliknya apabila terjadi penurunan penjualan, maka akan 

berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar.  

3 Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan memilki laporan keuangan. Laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data 

atau aktivitas tersebut (Sundjaja, 2003:76). 

a. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan terdiri dari: 

 

1) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi, adalah ikhtisar mengenai pendapatan 

dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga dapat 

diketahu laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.  

2) Neraca 

Neraca, adalah suatu daftar sistematis yang memuat 

informasi mengenai aktiva, utang dan modal suatu perusahaan pada 
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akhir periode tertentu. Disebut sebagai daftar yang sistematis, 

karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam neraca 

dapat diketahui berapa jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban serta kemampuan perusahaan 

memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga 

dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang perusahaan kepada 

kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. 

3) Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal, adalah laporan yang 

menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, mungkin 

satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal dapat 

diketahui sebab-sebab perubahan modal selama periode tertentu. 

4) Laporan aliran kas 

Laporan arus kas, dengan adanya laporan ini pemakai 

laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan 

kas dimasa mendatang. 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang 

bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 



15 
 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan secara ekonomi  (Sundjaja, 2003:76). 

c. Sifat Laporan Keuangan 

Sifat laporan keuangan adalah historis dan teroganisir. Historis berati 

merangkap data-data perusahaan secara menyeluruh dan teroganisir 

dalam file dokumen yang rapih dan runtut. Analisa keuangan yang 

baik, data dalam laporan keuangan harus memiliki sifat recorded fact 

(fakta yang telah dicatat), jadi tidak boleh ada manipulasi dalam data-

data yang dituliskan sehingga tidak ada kerugian yang diperoleh. 

Ketelitian dan kerapian dalam membuat pos-pos data untuk 

mengelompokkan pendapatan harus diperhatikan, seperti uang kas 

yang tersedia di jasa keuangan perusahaan, simpanan di bank.      

(Atma,http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/11/04/sifat-dan-

keterbatasan-analisa-keuangan 

4 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Munawir (2010:113) menjelaskan dalam melaporkan sumber dan 

penggunaan dana sering terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian 

”dana” atau ”fund”. Pengertian yang pertama dana diartikan sama dengan 

”modal kerja”, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja 

neto, sehingga dengan demikian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan 

perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. 

Pengertian yang kedua dana diartikan sama dengan Kas, dengan demikian 

laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan 
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sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. 

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

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

Untuk keperluan analisis, ada tiga macam konsep modal kerja yang 

biasa digunakan (Munawir 2010:114), yaitu sebagai berikut: 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menitik-beratkan kepada kwantum yang diperlukan 

untuk mencukupi kebutuhan 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 adalah jumlah aktiva lancar (gross 

working capital). 

Dalam konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal 

kerja, apakah modal kerja dibiayai dari modal pemilik, hutang jangka 

panjang maupun hutang jangka pendek; sehingga dengan modal kerja 

yang besar tidak mencerminkan margin of safety para kreditur jangka 

pendek yang besar juga, bahkan modal kerja yang besar menurut 

konsep ini tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, 

serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan yang bersangkutan. 

b. Konsep Kualitatif 

Konsep ini menitik-beratkan 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 
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para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena 

menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada 

hutang lancarnya (hutang jangka pendek) dan menunjukkan pula 

margin of protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka 

pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka 

pendek dengan jaminan aktiva lancarnya.  

c. Konsep Fungsionil 

Konsep ini menitik-beratkan 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 

digunakan untuk menghasilkan laba periode ini (current income) ada 

sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau 

menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

Dari aktiva tetap tersebut yang menjadi bagian dari modal kerja 

tahun ini adalah sebesar penyusutan (depresiasi) aktiva-aktiva tersebut 

untuk tahun ini. Aktiva lancar sebagian besar merupakan unsur modal 

kerja, walaupun tidak seluruhnya, ada sebagian aktiva lancar yang 

bukan merupakan modal kerja; misalnya dalam piutang dagang yang 

timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Dalam piutang 

tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu harga pokok barang yang dijual 

dan laba penjualan barang tersebut. Harga pokok dari barang yang 
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dijual tersebut merupakan unsur modal kerja, sedangkan 

keuntungannya bukan merupakan unsur modal kerja, tetapi merupakan 

modal kerja yang potensiil. 

Munawir (2010:113) menjelaskan dengan analisa sumber dan 

penggunaan dana akan dapat diketahui bagaimana perusahaan 

mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Analisis sumber 

dan penggunaan modal kerja adalah untuk mengetahui dan bagaimana 

dana dipergunakan dan bagaimana memenuhi kebutuhan dana tersebut. 

Berdasarkan pengertian sumber dan penggunaan modal kerja 

terdapat transaksi-transaksi yang berakibat sebagai sumber maupun 

penggunaan modal kerja. Munawir (2010:120) menjelaskan transaksi-

transaksi sebagai sumber modal kerja sebagai berikut: 

a. Hasil Operasi Perusahaan 

Jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan rugi 

laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini 

menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka 

pendek) 

Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek 

(Marketable securities atau effek) adalah salah satu elemen aktiva 

lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan 

bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini 
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menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari 

bentuk surat berharga menjadi uang kas. 

c. Penjualan Aktiva Tidak Lancar 

Penjualan 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 ini menjadi Kas atau Piutang akan menyebabkan bertambhanya 

modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. 

d. Penjualan saham atau obligasi 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, 

perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atu 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. 

e. Depresiasi Aktiva Tetap 

Depresiasi terhadap aktiva tetap walaupun perusahaan tidak 

mengeluarkan dana kas namun demikian merupakan sumber modal 

kerja. 

Transaksi-transaksi sebagai penggunaan modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

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

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

supplies kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 
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b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau effek, maupun kerugian yang insidentil 

lainnya. Penggunaan modal kerja karena kerugian yang di luar usah 

pokok perusahaan harus dilaporkan tersendiri dalam Laporan 

Perubahan Modal Kerja. 

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

tujuan tertentu dalam jangka panjang. Pembentukan dana ini berarti 

adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva 

tetap. 

d. 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. 

e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang serta penariakan atau 

pembelian kembali (untuk sementara maupun seterusnya) atau adanya 

penurunan hutang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva 

lancar. 

f. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan 

untuk kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan bagian 

keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam perseroan 

terbatas.  

Adapun sumber-sumber dari modal kerja dapat disebutkan sebagai 

berikut: 
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1. Berkurangnya aktiva tetap. 

2. Bertambahnya utang jangka panjang. 

3. Bertambahnya modal. 

4. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. 

Penggunaan modal kerja adalah: 

1. Bertambahnya aktiva tetap. 

2. Berkurangnya aktiva jangka panjang. 

3. Berkurangnya modal. 

4. Adanya kerugian dalam operasinya perusahaan.  

5 Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Management dan para kreditur jangka pendek terutama akan 

tertarik kepada posisi keuangan jangka pendek suatu perusahaan termasuk 

perubahan yang terjadi selama periode itu. Kenaikan dalam modal kerja 

mungkin ditunjukkan dengan kas, piutang, persediaan atau adanya 

penurunan atau berkurangnya hutang lancar, dan adanya kenaikan dalam 

modal kerja ini akan ditafsirkan atau diintepretasikan tergantung kepada 

sumber-sumber yang menyebabkan kenaikan tersebut. 

Apabila seluruh perubahan tersebut semuanya berasal dari hasil 

operasi perusahaan, maka hal ini akan dinilai sebagai hal yang amat baik 

atau menguntungkan dibandingkan dengan kenaikan modal kerja yang 

berasal dari pengeluaran hutang jangka panjang. Laporan tentang 

perubahan modal kerja akan memberikan gambaran bagaimana 

management mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. 
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Laporan perubahan modal kerja merupakan ringkasan tentang 

hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu 

dan menyajikan sebab-sebab perubahan-perubahan posisi keuangan 

perusahaan tersebut. Laporan ini akan sangat berguna bagi management 

untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja dan agar sumber-

sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif di masa mendatang, 

hasil analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dari suatu 

perusahaan dalam suatu periode akan dapat digunakan sebagai dasar 

pengelolaan atau perencanaan modal kerja di masa yang akan datang. 

Modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan atau hutang 

lancar berubah, sedang untuk mengetahui sebab perubahan tersebut 

(sumber atau penggunaannya) dapat diketahui dengan menganalisa 

perubahan yang terjadi dalam sektor non current (aktiva tetap, hutang 

jangka panjang, dan modal). Oleh karena itu Laporan Perubahan Modal 

Kerja harus menunjukkan kedua hal tersebut dan dapat disajikan dalam 

dua bagian, yaitu: 

a. Bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis 

atau elemen modal kerja (perubahan masing-masing pos aktiva lancar 

dan hutang lancar) dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini 

menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, 

hutang lancar serta perubahan total modal kerja dalam suatu periode 

tertentu. 

b. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau 

sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini 
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menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja 

diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. 

Langkah-langkah atau prosedur penyusunan work sheet untuk 

penyusunan Laporan Perubahan Modal Kerja secara garis besar adalah 

sebagai berikut (Munawir 2010:135): 

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

neraca periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, dipisahkan 

antara pos-pos neraca bersaldo debit dengan yang bersaldo kredit. 

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

perubahan tersebut pada sisi debit atau kredit; kolom perubahan sebelah 

debit untuk mencatat kenaikan aktiva, penurunan hutang dan modal 

sedangkan kolom kredit untuk mencatat penurunan aktiva dan kenaikan 

hutang dan modal. 

c. Menganalisa perubahan yang terjadi pada rekening atau pos-pos non 

current untuk menentukan alasan atau sebab perubahan tersebut dan 

menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap modal kerja; apakah 

merupakan sumber, penggunaan atau tak mempunyai pengaruh sama 

sekali. 

d. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak sesuai 

dengan transaksi yang sebenarnya. 

e. Setelah diadakan penyesuaian maka langkah berikutnya adalah 

memindahkan perubahan-perubahan netonya. Perubahan pos-pos aktiva 

lancar dan hutang lancar dipindahkan ke kolom “kenaikan atau 

penurunan modal kerja”, dengan cara sebagai berikut: jika pos tersebut 
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mempunyai perubahan debit maka dipindahkan ke kolom kenaikan 

modal kerja, sebaliknya kalau pos tersebut mempunyai perubahan kredit 

maka dipindahkan ke kolom penurunan modal kerja. Perubahan pos-pos 

non current (aktiva tidak lancar, hutang jangka panjang, dan modal) 

dipindahkan ke kolom – sumber dan penggunaan modal kerja. 

6  Analisis Likuiditas 

Riyanto (2010:26) menjelaskan masalah likuiditas badan usaha 

berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid 

sedemikian rupa sehingga dapat meemnuhi kewajiban finansiilnya pada 

saat ditagih. Apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan 

kewajiban finansiil untuk menyelenggarakan proses produksi, maka 

dinamakan ”likuiditas perusahaan”. 

Syamsuddin (2007:41) menjelaskan likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya 

berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu 

menjadi uang kas.  

Dari pengertian diatas maka likuiditas adalah perbandingan antara 

jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai 

disatu pihak dengan jumlah utang lancar di lain pihak (likuiditas badan 

usaha). Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari neraca pada suatu saat 

antara lain dengan membandingkan jumlah aktiva (current assets) di satu 
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pihak dengan utang lancar (current liabilities) di lain pihak, hasil 

perbandingan tersebut ialah apa yang disebut “current ratio” atau 

“working capital ratio”.  

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur perusahaan. Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan 

untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya 

(Riyanto, 2008:116). Dengan menggunakan laporan keuangan, maka rasio 

likuiditas terdiri dari current ratio (rasio lancar) dan acid test ratio (rasio 

cepat). 

7 Hubungan Likuiditas dengan Modal Kerja 

Kasmir (2010:215) menjelaskan salah satu nilai penting dari 

likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi sejumlah dana yang 

diperlukan pada saat dibutuhkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi likuiditasnya akan memengaruhi aktivitas usahanya. Sementara 

itu dalam manajemen modal kerja kebutuhan dana juga merupakan bagian 

penting, baik dalam hal penyediaan dana maupun penggunaan dana yang 

berkaitan erat dengan aktivitas usaha. Oleh karena itu terdapat hubungan 

yang erat antara likuiditas dan modal kerja. 

Syamsuddin (2007:201) menjelaskan tujuan dari manajemen modal 

kerja adalah untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan utang 

lancar sedemikian rupa, sehingga jumlah net working capital (aktiva 

lancar dikurangi dengan utang lancar) yang diinginkan tetap 

dipertahankan. Pos-pos utama dalam aktiva lancar adalah kas, surat-surat 

berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan. Masing-masing pos 
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tersebut harus dikelola secara baik dan efisien untuk dapat 

mempertahankan likuiditas perusahaan dan pada saat yang sama jumlah 

dari masing-masing pos tersebut juga tidak terlalu besar. 

8 Koperasi 

Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta operation 

yang mengandung makna bekerja. Jadi, koperasi adalah badan usaha 

bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh 

keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ’seorang buat semua 

dan semua buat seorang. (Sitio dan Arifin, 2007:10). 

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Peningkatan kesejahteraan 

ekonomi para anggotanya, koperasi berpegang pada asas dan prinsip-

prinsip ideal tertentu. Koperasi juga diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Baswir (2002:76) menjelaskan jenis-jenis koperasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan Bidang Usaha 

1) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang 

penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para 

anggotanya. 

2) Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya 

melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang 

setengah jadi. 
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3) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang 

yang mereka hasilkan. 

4) Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, 

kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang 

memerlukan bantuan modal.  

b. Berdasarkan Jenis Komoditi 

1) Koperasi pertambangan adalah koperasi yang melakukan usaha 

dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara 

langsung atau tanpa dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat 

sumber-sumber alam tersebut. 

2) Koperasi pertanian dan peternakan 

a) Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha 

sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu 

b) Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya 

berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. 

3) Koperasi Industri dan kerajinan adalah jenis koperasi yang 

melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan 

tertentu. 

4) Koperasi jasa-jasa adalah koperasi yang mengkhususkan usahanya 

dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. 

c. Berdasarkan Jenis Anggota 

1) Koperasi Karyawan (Kopkar) 
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2) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) 

3) Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) 

4) Koperasi Mahasiswa (Kopma) 

5) Koperasi pondok Pesantren (Koppontren) 

6) Koperasi Peranserta Wanita (Koperwan) 

7) Koperasi Pramuka (Kopram) dan lain sebagainya. 

d. Berdasarkan Daerah Kerja 

1) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang, 

yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil 

tertentu. 

2) Koperasi sekunder atau pusat koperasi adalah koperasi yang 

beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan 

sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu 

lingkup wilayah tertentu. 

3) Koperasi tertier atau induk koperasi adalah koperasi yang 

beranggotakan koperasi-koperasi sekunder, yang berkedudukan di 

ibu kota negara. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari landasan teori yang telah dikemukakan diatas dapat 

ditarik suatu kerangka pikir tentang ”Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja Pada Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang”. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Laporan Keuangan 

           Neraca 

     Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Likuiditas Koperasi 

 

 

 

 

 

                                       

Gambar 2.2.  Kerangka Penelitian 

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa Koperasi Tuhu 

Premati Wredi Malang memiliki laporan keuangan salah satunya berupa 

neraca. Neraca tersebut dikelola dan digunakan untuk mengetahui sumber 

dan penggunaan modal kerja yang terdapat di Koperasi Tuhu Premati Wredi.  

Dengan sumber dan penggunaan modal kerja maka dapat diketahui 

bagaimana tingkat likuiditas yang terdapat di Koperasi Tuhu Premati Wredi 

Malang. 


