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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Untuk memberikan gambaran penelitian ini, maka peneliti perlu 

membahas hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai 

pedoman dan menjadi dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi 

peneliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dengan tujuan 

memandingkan hasil perbandingan terdahulu dengan hasil penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agania Agrovigno 

Sinensia Mustia Ayu (2010) yang meneliti analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja dengan judul “ Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

pada perusahaan kosmetik PT. Mustika Ratu Tbk (Persero) dengan tujuan 

untuk mengetahui efisiensi modal kerja perusahaan, dan menggunakan teknik 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja dan analisis efisiensi. Dapat 

disimpulkan bahwa PT. Mustika Ratu Tbk (Persero) sudah cukup efisien 

terhadap penggunaan modal kerjanya,. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Triyas Fitriani (2012) dengan 

judul “ Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada Koperasi Tuhu 

Premati Wredi Malang menggunakan teknik analisis data  yaitu, teknik 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja dan analisis rasio yaitu rasio 

likuiditas. Bedasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja pada Koperasi Tuhu Premati Wredi malang mengalami 



 

 
 

peningkatan yang cukup tinggi pada periode 2009 -2011. Dan sumber modal 

kerja lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal  kerja. Tingkat 

likuiditas tahun 2009-2011 mengalami penurunan tetapi masih likuid. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

penggunaan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah PT. Citra 

Gading Asritama periode 2007- 2012 serta teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja, serta analisis proyeksi untuk mengetahui sumber dan 

penggunaan modal kerja pada tahun 2013 dan 2014.  

 

B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan tentunya sangat membutuhkan suatu laporan 

keuangan yang bisa memberikan informasi tentang keadaan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan selama periode tertentu. Pada umumnya 

perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan periode yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan yang disusun setiap 

akhir bulan atau setiap akhir tahun. 

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan 

perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca 

menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laporan 

laba rugi memperlihatkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 



 

 
 

serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan 

modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan – alasan yang 

menyebabkan perubahan modal perusahaan. 

  Munawir  (2007:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan pada 

dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Dari pengertian tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa  laporan keuangan adalah laporan hasil proses 

akuntansi yang digunakan perusahaan sebagai alat komunikasi berupa 

data keuangan antara perusahaan dengan pihak eksternal. 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan 

tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang 

disusun untuk memenuhi tujuan –tujuan tersebut memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai.  

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam proes pengambilan keputusan 

ekonomi mereka. Selain untuk tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan 

juga menunjukan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship) 



 

 
 

atau menggambarkan pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya.  

3. Sifat Laporan Keuangan   

Disamping memiliki tujuan seperti yang telah dikemukakan diatas, 

laporan keuangan juga memiliki sifat tertentu. Demikian pula dengan 

pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus 

dilakukan dengan kaidah – kaidah yang berlaku. Dalam praktiknya sifat 

laporan keuangan dibuat bersifat historis dan menyeluruh (Kasmir, 

2010:87 ). 

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan 

disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa 

sekarang, sedangkan bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan 

dibuat selengkap mungkin dan disusun sesuai standar yang telah 

ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian ( tidak 

lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang 

keuangan suatu perusahaan. 

Sedangkan Munawir (2007:10) menyatakan, laporan keuangan 

dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran 

atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen  

yang bersangkutan. Berikut  dijelaskan beberapa sifat dari laporan 

keuangan  adalah sebagai berikut :  

a. Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak 

lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat.  



 

 
 

b. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi 

keperluan tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan dalam laporan 

keuangan itu berkaitan satu sama lain secara fundamental, misalnya 

posisi keuangan dengan perubahannya yang tercermin pada 

perhitungan rugi-laba. 

c. Laporan keuangan sebagai hasil dari pemakaian stesel timbulnya hak 

dan kewajiban dalam akuntansi. 

d. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi 

ketidak pastian, peristiwa – peristiwa yang tidak menguntungkan 

segera diperhitungkan kerugiannya. 

e. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan 

sebenarnya, peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi dari 

pada berpegang pada formilnya.  

f. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah tekhnis, dalam 

hubungan ini sering  kedapatan istilah-istilah yang umum yang 

diberikan pengertian khusus, di lain pihak laporan keuangan itu 

mengikuti kelaziman dan perkembangan dunia usaha. 

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa segala 

sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan bersifat historis yang 

merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat dan 

menekankan kepada keadaan yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan 

tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaaan secara utuh ke depan. 



 

 
 

Artinya, ada pos – pos yang tidak dicatat, sehingga tidak tampak dalam 

laporan keuangan. 

4. Jenis Laporan Keuangan  

 Pada umunya laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Perubahan Modal atau Laporan Laba Ditahan. Namun 

dalam  prakteknya sering diikut-sertakan  kelompok lain yang sifatnya 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya Laporan 

Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, dan Laporan Arus Kas. Berikut 

penjelasan beberapa ahli  akuntansi tentang pengertian dari jenis-jenis 

laporan keuangan.  

a. Neraca  

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim  (2003:50) menyebutkan 

bahwa neraca meringkas posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu. Sedangkan Munawir (2007:13) menjelaskan tujuan neraca 

adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku – buku 

ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau 

kalender, sehingga neraca sering disebut dengan Balance Sheet. 

Dari kedua pendapat  diatas, penulis mengambil suatu 

kesimpulan mengenai pengertian neraca, bahwa neraca adalah proses 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. 

 



 

 
 

b. Laporan Laba Rugi  

Dalam suatu perusahaan harus dapat membuat  laporan laba 

rugi yang mengukur kinerja keuangan perusahaan pada periode waktu 

tertentu. Didalam laporan laba rugi memuat pendapatan ditambah 

dengan keuntungan lalu dikurangi dengan  beban dan kerugian yang 

dihasilnya akan menunjukan laba atau rugi.  

Mamduh  dan Abdul Halim (2007:56) menjelaskan bahwa 

laporan rugi laba meringkas hasil dari kegiatan perusahaan selama 

periode akuntansi tertentu. Sumbangan laporan rugi laba terhadap 

penyampaian informasi akan meningkat apabila laporan rugi laba bisa 

memberi informasi mengenai prestasi operasional perusahaan, 

informasi ROI, Biaya, feed-back terhadap evaluasi prediksi 

pendapatan dan komponen – komponennyaLaporan Laba Ditahan 

Laporan laba ditahan adalah bagian dari laba bersih 

perusahaan yang tidak dibagikan atau laba yang ditahan di perusahaan 

sebagai penambah modal sendiri (Sitanggang, 2012:15).. Dalam 

laporan laba ditahan hanya berisi net income yang ditransfer dari 

laporan rugi laba, deklarasi (pembayaran deviden), dan penyisihan 

dari laba (Munawir, 2007:27). 

c. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja.  

Munawir (2007:37) menjelaskan  laporan 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 suatu periode tertentu.  

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan pengertian Laporan 

Sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa yang untuk 

mengetahui penyebab berubahnya modal kerja pada waktu tertentu. 

d. Laporan Arus  Kas  

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2007:59)  menjelaskan 

laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai 

penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, 

sedangkan Sitanggang (2012:16) menjelaskan laporan arus kas adalah 

laporan yang menjelaskan dampak aktivitas operasi, investasi dan 

pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode. Dari 

pengertian tersebut penulis menyimpulkan laporan arus kas adalah 

suatu laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang 

penerimaan dan pembiayaan perusahaan dalam waktu tertentu. 

5. Modal Kerja 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk 

membelanjai operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan persekot 

pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain 

sebagainya. Dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu 

diaharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan, dalam 

waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. 

Uang yang masuk yang berasal dari penjualan produk tersebut 

akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai operasi selanjutnya. Maka 



 

 
 

dana tersebut akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama 

hidupnya perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting 

bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis 

mungkin . 

Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan 

adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan telah disia – siakan. Sebaliknya adanya ketidak cukupan 

maupun mis manajemen dalam modal kerja merupakan sebab utama 

kegagalan suatu perusahaan. (Munawir, 2007:114). Berikut ini akan di 

uraikan beberapa konsep penetapan modal kerja menurut Sitanggang 

(2012: 58). 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menjelaskan modal kerja adalah keseluruhan modal 

yang tertanam dan aktiva lancar (kas dan setara kas, surat – surat 

berharga, piutang usaha/dagang dan persediaan) yang berputar secara 

terus – menerus mulai dari kas digunakan untuk membeli bahan, 

membayar upah untuk diolah menjadi barang jadi untuk dijual dan 

ditagih kembali ke kas dan seterusnya. Konsep ini disebut juga dengan 

modal kerja bruto (gross working capital). 

 

 



 

 
 

b. Konsep Kualitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah selisih modal kerja 

bruto (aktiva lancar) dengan hutang lancar. Dalam konsep kualitatif 

adanya pengakuan bahwa tidak semua modal yang tertanam dalam 

aktiva lancar dapat secara bebas diputarkan dalam operasi karena 

sebagian dana yang tertanam tersebut ditunjukan untuk membayar 

kewajiban keuangan jangka pendek. Selisih aktiva lancar dan hutang 

lancar tersebut disebut sebagai modal kerja bersih (net working 

capital). 

c. Konsep Pembiayaan 

Kosep pembiayaan adalah modal yang mempunyai biaya. 

Modal kerja operasi bersih (net operating working capital) adalah 

aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang tidak dikenakan bunga 

(non-interest-bearing current liabilities), yaitu hutang usaha dan 

kewajiban terutang (accruals). Jumlah modal operasi (operating 

capial) adalah jumlah modal kerja bersih ditambah aktiva bersih. 

d. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income). Modal kerja tidak semata – mata 

modal yang tertanam dalam modal kerja bruto/aktiva lancar atau 

modal kerja bersih tetapi seluruh modal yang secara fungsional 

mendatangkan penghasilan pada periode berjalan ( generating current 

income ). 



 

 
 

6. Pentingnya Modal Kerja 

Munawir (2007:116) menjelaskan tersedianya modal kerja yang 

segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat 

dari aktiva lancar yang dimiliki seperti, kas, effek, pihutang atau 

persediaan. 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, disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan 

keuangan, juga akan memberikan keuntungan lain, antara lain: 

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnnya 

nilai dari aktiva lancar. 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban – 

kewajibann tepat pada waktunya. 

c. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapt menghadapi bahaya – 

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumennya. 

e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkankepada para langganannya. 



 

 
 

f. Memungkinkan bagi perusaahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan. 

7. Jenis-jenis Modal Kerja 

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar 

dalam periode tertentu, yang biasa disebut dengan aktiva lancar. Selain 

memahami konsep modal kerja, peneliti juga perlu mengetahui jenis-jenis 

modal kerja itu sendiri. Jenis-jenis modal kerja yang digolongkan oleh W. 

B. Taylor dibagi menjadi dua yaitu : 

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. Modal kerja 

permanen dapat dibedakan dalam : 

1) Modal kerja primer (Primary Working Capital), yaitu jumlah 

modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk 

menjaga kontinuitas usahanya. 

2) Modal kerja normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah modal 

kerja yang diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi untuk 

menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. 

 

 



 

 
 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain : 

1) Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

2) Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah 

disebabkan karena fluktuasi konyungtur. 

3) Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-

ubah karena adanya keadaan yang darurat yang tidak diketahui 

sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan 

ekonomi yang mendadak). 

Membahas modal kerja tidak akan terlepas dari elemen-elemen 

modal kerja yang terkandung di dalamnya. Elemen-elemen modal kerja 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kas 

Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling 

likuid dan dapat digunakan segera untuk memenuhi kewjiban financial 

perusahaan. Selain itu merupakan alat tukar yang memungkinkan 

manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Semakin besar 

jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti perusahaan mempunyai 

resiko lebih baik dalam melunasi kewajiban finansialnya. 

 

 



 

 
 

b. Piutang Dagang 

Tindakan penjualan kredit biasa dilakukan dalam dunia usaha 

dengan tujuan untuk merangsang minat para pelanggan dan 

memperbesar jumlah konsumen. Piutang yang diterapkan pada 

perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, menaikkan laba dan 

memenangkan persaingan. 

Pengelolaan piutang yang efisien dapat dilihat pada neraca 

yaitu besar kecilnya piutang terutama dalam menetapkan jangka 

waktu kredit yang akan mempengaruhi perputaran kerja. Sebaliknya 

bila terlalu ketat maka penjualan akan menurun sehingga keuntungan 

akan menurun juga. Untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu 

menetapkan kebijakan kreditnya.. 

c. Persediaan 

Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab 

dilihat dari jumlahnya biasanya persediaan inilah unsur modal kerja 

yang paling besar. Hal ini dapat dipahami karena persediaan 

merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 

perusahaan, tanpa ada persediaan yang memadai kemungkinan besar 

perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan 

disebabkan proses produksi akan terganggu. 

Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua 

fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek 



 

 
 

perusahaan. Adapun yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja 

adalah : 

a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar 

sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau 

lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-

aktiva tersebut. 

b. Meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan 

untuk membiayai aktiva lancar. 

c. Pengawasan terhadap arus dan dalam aktiva lancar dan ketersediaan 

dana dari sumber hutang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. 

Sasaran tersebut mengindikasikan bahwa modal kerja perusahaan 

harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-

pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Tersedianya modal yang 

cukup akan menguntungkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara 

ekonomis atau efisien dan perusahaan juga tidak akan mengalami 

kesulitan keuangan.  

8. Sumber Modal Kerja 

Munawir (2007:119) menjelaskan bahwa pada dasarnya modal 

kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu : 

a. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum 

yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar 

tanpa kesulitan keuangan. 



 

 
 

b. Jumlah modal kerja yang variabel jumlahnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. 

Kebutuhan modal kerja yang permanen atau sebaliknya dibiayai 

oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Semakin besar 

jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari investasi pemilik 

perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan tersebut karena akan 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit, dan 

semakin besar jaminan bagi kreditur jangka pendek.  

Disamping dari investasi para pemilik perusahaan, kebutuhan 

modal kerja yang permanent dapat pula dibiayai dari penjualan obligasi 

atau jenis hutang  jangka pendek lainnya, tetapi dalam hal ini perusahaan 

harus mempertimbangkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang ini di 

samping  juga harus mempertimbangkan beban bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan. (Munawir, 2007 : 120) menjelaskan, pada umumnya 

sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari : 

a. Hasil operasi perusahaan, adalah 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. Proses pembebanan depresiasi dan 

amortisasi terhadap penghasilan perusahaan merupakan  perubahan 

dari aktiva tetap dan aktiva intangible menjadi modal kerja. 

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

pendek. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga ini 



 

 
 

merupakan suatu sumber untuk bartambahnya modal kerja, sebaliknya 

apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian maka akan 

menyebabkan berkurangnya modal kerja 

c. 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. 

d. Penjualan saham atau obligasi. 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan 

dapat juga mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para 

pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, di samping itu 

perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau dalam bentuk 

hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal 

kerjanya. 

9. Penggunaan Modal Kerja 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan 

perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti 

dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. Misalnya menggunakan aktiva lancar untuk melunasi atau 

membayar hutang lancar, maka penggunaan aktiva lancar ini tidak 

mengakibatkan penurunan jumlah modal kerja karena penurunan aktiva 

lancar tersebut diikuti atau diimbangi dengan penurunan hutang lancar 



 

 
 

dalam jumlah yang sama. Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya 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. 

b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau effek, maupun kerugian isidentil lainnya 

c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan 

- tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan 

obligasi, dana pensiun pegawai, dana expansi ataupun dana-dana 

lainnya. 

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 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. 

Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. 

Artinya, penggunaan modal kerja dipilih dari sumber – sumber modal 



 

 
 

kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat 

mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut 

untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasarn yang 

ingi dicapai (Kasmir,2010:222). 

10. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Manajemen dan para kreditur jangka pendek terutama akan tertarik 

kepada posisi keuangan jangka pendek (posisi modal kerja) suatu 

perusahaan termasuk perubahan – perubahn yang terjadi selama periode 

itu. Kenaikan dalam modal kerja mungkin ditunjukkan dalam kas, effek, 

pihutang maupun dalam persediaan atau adanya penurunan atau 

berkurangnya hutang lancar, dan adanya kenaikan dalam modal kerja ini 

akan ditafsirkan atau di interprestasikan tergantung kepada sumber – 

sumber yang menyebabkan kenaikan tersebut.  

Munawir (2007:128) menjelaskan laporan tentang perubahan 

modal  kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen 

mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Laporan ini akan dapat 

memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dari manajemen, para 

pemegang saham, kreditur maupun pihak – pihak lainnya. Penyajian 

laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya analisa 

tentang kenaikan atau penurunan dalam  pos – pos yang tercantum dalam 

neraca yang diperbandingkan antara dua saat tertentu (comparative 

balance sheet). 



 

 
 

Dari pembahasan – pembahasan di muka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan atau hutang 

lancar berubah, sedangkan 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). 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 

menggambarkan sumber – sumber tertentu dari mana modal kerja 

diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. 

Untuk dapat menganalisa atau menentukan besarnya perubahan 

modal kerja baik secara total atau masing – masing pos unsur modal kerja, 

serta untuk mengetahui sumber – sumber dan penggunaan modal kerja 

selama periode yang bersangkutan, maka diperlukan data tentang neraca 



 

 
 

yang diperbandingkan antara dua saat tertentu. Berikut ini penyusunan 

laporan modal kerja yang diperbandingkan: 

Tabel 2.1 Neraca Perbandingan 

Pos – pos dalam Neraca 
Periode Perubahan 

Tahun t – l Tahun t Naik Turun 

Aktiva Lancar 

Kas 

Persediaan 
Pihutang  

Total Aktiva Lancar 

Aktiva Tetap 
Tanah 

Mesin 

Kendaraan 
Akumulasi penyusutan 

Total Aktiva Tetap 

    

Total Aktiva     

Hutang Lancar  
Hutang Bank 

Hutang Dagang 

Total Hutang Lancar 

Hutang Jangka Panjang 

Total Hutang Jangka 

Panjang 

Ekuitas 
Modal setor 

Laba ditahan 

Total Ekuitas 

    

Total Pasiva     

        Sumber :Kasmir (2010:229) 

11. Penggunaan Kertas Kerja 

Apabila neraca yang diperoleh perubahannya tidak begitu rumit 

dan jumlah pos atau rekningnya sedikit maka dapat disusun Laporan 

Perubahan Modal Kerja dengan langsung, tetapi kalau kita menghadapi 

laporan keuangan yang  jumlah pos – posnya banyak,  perlu dibuat 

terlebih dahulu suatu “Kertas Kerja” atau “Work Sheet”. Munawir 

(2007:133) menjelaskan bahwa dalam work sheet perubahan – perubahan 



 

 
 

yang terjadi dalam masing – masing pos dianalisa dan ditentukan 

bagaimana pengaruh perubahan pos tersebut terhadap modal kerja.  

C. Kerangka Pikir 

Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini yang berjudul 

“Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT.Citra 

Gading Asritama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa pada penelitian 

ini berdasarkan pada  laporan keuangan PT. Citra Gading Asritama yang 

berupa laporan neraca dan laporan laba  rugi. Laporan neraca dan laporan 

laba rugi digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal 

kerja tahun 2007 – 2012 serta untuk mengetahui bagaimana   proyeksi 

sumber dan penggunaan modal kerja PT. Citra Gading Asritama untuk 

tahun 2013 dan 2014. 
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