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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Lubis (2014) meneliti sumber dan penggunaan modal kerja pada 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang, 

data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini 

menunjukkan modal kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara 

Kualanamu Deli Serdang mengalami penurunan setiap tahunnya. Sumber 

modal kerja berasal dari tiga unsur yakni operasional, investasi dan 

pendanaan. Penggunaan modal kerja digunakan untuk kegiatan investasi 

dan pendanaan. 

Kurniawan (2011) melakukan analisis sumber dan Penggunaan 

Modal Kerja pada PT. Indomitra Securities Tahun 2008-2010, hasil 

penelitian ini menunjukkan modal kerja PT. Indomitra Securities dari 

tahun 2008 sampai tahun 2010 sudah efisien karena jumlah aktiva lancar 

dapat menutupi jumlah hutang lancar. Perbandingan dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Setivia (2009) menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja 

pada PT. Unilever Indonesia, jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh adalah modal kerja 

mengalami penurunan. Penyebab dari penurunan modal kerja ini 

disebabkan bahwa penggunaannya lebih besar daripada sumber modal 

kerja yang diperoleh perusahaan. 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka diperoleh 

persamaan dengan penelitian sekarang yaitu tujuan penelitian yang sama-

sama untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, tahun dan hasil 

penelitian. 

B. Tinjauan Teori 

1. Modal Kerja 

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan 

operasinya sehari-hari. Beberapa pengertian modal kerja antara lain 

sebagai berikut : 

Menurut Djarwanto (2004:87) terdapat dua definisi modal kerja 

yang lazim dipergunakan yaitu: 

a. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka 

pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (net working 

capital).Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan 

kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada 

utang jangka pendek dan menujukkan tingkat keamanan bagi 

kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha dimasa 

mendatang. 

b. Modal kerja adalah jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan 

modal kerja bruto (gross working capital). Definisi ini bersifat 

kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk 

maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal 

kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-
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unsur aktiva lancar misalnya seperti kas, surat berharga, piutang dan 

persediaan.  

Menurut Jumingan (2006:66) terdapat dua definisi modal kerja 

yang lazim dipergunakan, yaitu: 

a. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka 

pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (net working 

capital). Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang 

berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini 

bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya 

aktiva lancar yang lebih besar daripada utang jangka pendek dan 

menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta 

menjamin kelangsungan usaha dimasa mendatang. 

b. Modal kerja adalah jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini 

merupakan modal kerja bruto (gross working capital). Definisi ini 

bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang 

digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu 

tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat 

likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar misalnya kas, surat 

berharga, piutang dan persediaan. 

Konsep lain yang dikemukakan oleh Munawir (2014:114) suatu 

analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi 

penganalisa intern dan ekstern, disamping masalah modal kerja ini erat 

hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari juga menunjukkan 

tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur terutama kreditur 
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jangka pendek. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu 

perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan 

tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin 

timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. 

Ada tiga konsep modal kerja, yaitu : 

a. Konsep kuantitatif 

Konsep ini menitik-beratkan kepada kuantum yang diperlukan 

untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya 

yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana (fund) yang 

tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menganggap 

bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (gross working 

capital). 

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 

para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena 

menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada 

hutang lancarnya (hutang jangka pendek) dan menunjukkan pula 

tingkat keamanan (margin of protection) bagi para kreditur jangka 

pendek serta menjamin kelangsungan operasi dimasa yang akan 

datang.  

c. Konsep fungsional 
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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 

mengahsilkan laba periode ini (current income) ada sebagian dana 

yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba 

dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tersedianya modal kerja suatu perusahaan sangat penting bagi perusahaan 

dan berperan untuk membantu perusahaan dalam membiayai semua 

aktivitas-aktivitas operasionalnya sehari-hari sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai, sehingga tidak mengalami kesulitan yang mungkin terjadi 

akibat krisis keuangan. 

2. Jenis – Jenis Modal Kerja 

Jenis-jenis modal kerja menurut Riyanto (2010:227), modal kerja 

digolongkan dalam dua jenis, yaitu: 

a. Modal Kerja Permanen (Permanen 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. Permanen Working 

Capital ini dibedakan dalam: 
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1) Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

komunitas usahanya. 

2) Modal Kerja Nominal (Nominal Working Capital) yaitu jumlah 

modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi 

yang normal 

b. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan, modal kerja variable dibedakan menjadi: 

1) Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal 

kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 

musim 

2) Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 

3) Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat 

yang tidak diketahui sebelumnya. 

Sutrisno (2001:45) menyatakan kebutuhan modal kerja menurut 

jenisnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut:  

a. Bagian modal kerja yang relatif permanen, yaitu jumlah modal kerja 

minimal yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk dapat 

melaksanakan operasinya atau sejumlah modal kerja yang secara terus-

menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini 

dapat dibedakan dalam:  
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1) Modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus  

ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.  

2) Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

b. Bagian modal kerja yang bersifat variabel, yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah tergantung pada perubahan keadaan. Modal kerja 

variabel ini dapat dibedakan dalam:  

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

ubah disebabkan karena fluktuasi musim.  

2) Modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur . 

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

ubah karena adanya keadaaan darurat atau mendadak yang tidak 

dapat diketahui atau diramalkan terlebih dahulu. 

3. Sumber Modal Kerja 

Menurut Riyanto (2010:209) menjelaskan bahwa pada prinsipnya 

pemenuhan kebutuhan modal suatu dapat disediakan dari sumber-sumber 

sebagai berikut: 

a. Sumber Intern Perusahan 

Sumber intern perusahaan yaitu sumber modal yang dibentuk atau 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern yang dibentuk 

atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan adalah modal yang berasal 

dari keuntungan yang tidak dibagikan dan penyusutan. 
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b. Sumber Ekstern Perusahaan 

Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. 

Modal yang berasal dari para kreditur tersebut adalah “modal asing”. 

Modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di 

dalam perusahaan yang bersangkutan, dan modal ini di dalam 

perusahaan tersebut akan menjadi “modal sendiri”. 

Menurut Kasmir (2012:257) pada umumnya sumber modal kerja 

suatu perusahaan berasal dari: 

a. Hasil operasi perusahaan 

b. Keuntungan penjualan surat-surat berharga 

c. Penjualan saham 

d. Penjualan aktiva tetap 

e. Penjualan obligasi 

f. Memperoleh pinjaman 

g. Dana hibah 

h. Sumber lainnya (pinjaman atau kredit dari bank dan pinjaman-

pinjaman jangka pendek lainnya serta hutang usaha yang diperoleh 

dari penjualan) 

Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal 

dari (Munawir, 2014:120) : 

a. Hasil operasi perusahaan 

Jumlah net income yang tampak dalam laporan keuangan laba rugi 

ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan 

jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan dapat 
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dihitung dengan menganalisis laporan keuangan perhitungan laba rugi 

perusahaan tersebut dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh 

perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan 

yang bersangkutan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga 

Surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka pendek 

adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan 

akan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. 

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. Perubahan 

dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan 

bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. 

d. Penjualan saham dan obligasi 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, 

perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta 

kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, 

disamping itu perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau 

bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan 

modal kerjanya. 

Munawir (2014:123) menyatakan berdasarkan uraian sumber-

sumber modal kerja tersebut dapat disimpulkan modal kerja akan 

bertambah apabila: 
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1) Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun 

adanya pengeluaran modal kerja saham atau tambahan investasi dari 

pemilik perusahaan. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap 

yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya 

penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. 

2) Ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, 

hipotek atau hutang jangka panjang laninnya yang diimbangi dengan 

bertambahnya aktiva lancar. 

 Modal kerja akan bertambah apabila aktiva lancar bertambah yang 

diimbangi atau dibarengi dengan perubahan dalam sektor tidak lancar (non 

current account) dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut : 

 

Aktiva Lancar Hutang Lancar 

Modal Kerja 

+ 

+ 

+ 

+ 

Hutang Jangka Panjang 

+ 

Aktiva Tetap 

- 

      Modal 

+                      + 

 

 

Gambar 1.1 Sumber-sumber Modal Kerja 

Sumber : Munawir 2014 



18 
 

 
 

4. Penggunaan Modal Kerja 

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk 

maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, tetapi 

pengunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau 

turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Harahap (2008:287) pemakaian atau penggunaan dana 

perusahaan dimaksudkan untuk : 

a. Penurunan utang, misalnya penggunaan dana untuk pembayaran utang 

b. Penurunan modal, misalnya pembelian treasury stock. 

c. Penambahan asset, misalnya pembelian atau perolehan asset. 

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan 

turunnya modal kerja adalah sebagai berikut (Munawir, 2014:125): 

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

meliputi pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagang 

dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau effek, maupun kerugian yang insidentil 

lainnya. 

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

tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan 

obligasi, dana pension pegawai dan dana ekpansi atau dana-dana 

lainnya. 

d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 
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berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang 

mengakibatkan berkurangnya modal kerja. 

e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang 

hepotik, obligasi serta penarikan atau pembelian kembali (untuk 

sementara atau seterusnya) saham yang beredar atau adanya penurunan 

hutang jangka panjang diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar. 

f. Pengambilan uang atau barang dagang 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. 

Riyanto (2010:353) menyatakan sumber modal kerja berasal dari : 

a. Berkurangnya aktiva tetap. 

b. Bertambahnya hutang jangka panjang. 

c. Bertambahnya modal. 

d. Adanya keuntungan dari operasinya perusahaan. 

Penggunaan modal kerja adalah : 

a. Bertambahnya aktiva tetap. 

b. Berkurangnya hutang jangka panjang. 

c. Berkurangnya modal. 

d. Adanya kerugian dari operasinya perusahaan. 
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5.  Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Sumber dan penggunaan modal kerja dalam satu periode dapat 

diketahui dengan memperoleh data yang berupa laporan financial 

perusahaan. Laporan perubahan modal kerja yang menunjukkan secara 

rinci terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja dari tahun ke tahun 

diperlukan bagi manajemen sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan 

pengawasan modal kerja di masa yang akan datang.  

Menurut Riyanto (2010:345) analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja adalah alat analisis untuk mengetahui darimana datangnya 

dana dan untuk apa dana itu digunakan. Menurut Munawir (2014:132) 

mengemukakan tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal kerja 

adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja 

selama periode yang bersangkutan. 

Kenaikan atau penurunan modal kerja akan diketahui dari 

perubahan modal kerja dimana kenaikan aktiva lancar dan penurunan 

hutang lancar dinilai baik apabila berasal dari hasil operasi perusahaan, 

dan dinilai kurang baik apabila modal kerja itu berasal dari hutang jangka 

panjang. Laporan perubahan modal kerja akan menunjukkan besarnya 

perubahan yang terjadi. Melihat penyebab–penyebab terjadinya perubahan 

modal kerja naik atau turun dapat dilihat dari laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja yang menunjukkan besarnya penggunaan 

terhadap modal kerja tersebut. 

Laporan perubahan modal kerja selesai dibuat, barulah dapat 

menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Kaitan kedua 
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laporan tersebut adalah bahwa pada laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja menunjukkan besarnya penggunaan modal kerja suatu 

perusahaan akibat dari perubahan modal kerja yang telah diperoleh pada 

laporan modal kerja sebelumnya dan juga menunjukkan asal perolehan 

modal kerja tersebut. 

Tujuan perolehan informasi tentang sumber dan penggunaan modal 

kerja ini sangat penting tidak hanya bagi manajemen perusahaan (sebagai 

dasar perencanaan sumber dan penggunaan modal kerja) tapi juga sangat 

berguna bagi para bankers atau kreditur jangka pendek lainnya, karena 

dengan mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja suatu 

perusahaan, akan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kebijaksanaan 

manajemen dalam mengelola modal kerjanya dan dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh kreditur. 

Munawir (2014:129) modal kerja akan berubah apabila aktiva 

lancar dan hutang lancar berubah. 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 

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 
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aktiva lancar, hutang lancar serta perubahan total modal kerja dalam 

suatu periode tertentu. 

b. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau 

sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan 

sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh serta 

berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut.  

Hasil analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dari 

suatu perusahaan dalam suatu periode akan digunakan sebagai dasar 

pengelolaan atau perencanaan modal kerja dimasa yang akan datang. 

Menurut Prastowo dan Julianty (2002:116) laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: 

a. Format Laporan 

Laporan perubahan posisi keuangan yang berbasis modal kerja 

memberikan ringkasan mengenai aktivitas investasi dan perkembangan 

perusahaan. Secara khusus, laporan ini menggambarkan bagaimana 

modal kerja diberikan oleh aktivitas pembelajaan perusahaan dan 

berapa banyak modal kerja digunakan untuk aktivitas investasi. Selisih 

antara jumlah modal kerja yang diberikan oleh aktivitas pembelajaan 

dan jumlah modal kerja yang digunakan ditunjukkan sebagai penurunan 

atau kenaikan modal kerja selama periode tertentu. 

b. Sumber informasi yang digunakan  

Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Sumber informasi utama yang terdiri atas laporan rugi atau laba, 

laporan perubahan laba ditahan dan neraca komparatif. 
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2) Sumber informasi pendukung diperoleh dengan cara mengadakan 

analisis terhadap perubahan rekening-rekening aktiva tidak lancar. 

Analisis tersebut akan memberikan informasi mengenai sumber dan 

penggunaan modal kerja. 

c. Langkah-langkah penyusunan laporan 

1) Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu 

2) Menganalisis perubahan saldo rekening-rekening tidak lancar, untuk 

menentukan sumber-sumber penggunaan modal kerja. Langkah ini 

dilakukan dengan metode langsung, kertas kerja baik 3 maupun 5 

kolom dan rekening (T account) 

3) Menyusun laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja 

d. Kegunaan laporan 

1) Melaporkan aktivitas investasi dan pembelanjaan penting 

perusahaan yang menyebabkan perubahan modal kerja selama 

periode tertentu. 

2) Menjadi suplemen laporan laba atau rugi, perubahan laba ditahan 

dan neraca dengan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kenaikan 

atau penurunan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. 

3) Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan, baik 

yang berasal dari operasi maupun non operasi. 

4) Menyajikan penggunaan modal kerja utama perusahaan. 

5) Menjadi dasar bagi proses perencanaan. 

Menurut Munawir (2014:135) dalam menyusun laporan sumber 

dan penggunaan modal kerja langkahnya sebagai berikut: 
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a. Menyusun pos-pos neraca awal periode dan akhir periode-periode atau 

neraca periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, 

dipisahkan antar pospos neraca bersaldo debit dengan yang bersaldo 

kredit. 

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

memasukkan 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 tidak mempunyai 

pengaruh sama sekali. 

d. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak 

sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. 

e. Setelah dilakukan penyesuaian langkah berikutnya adalah 

memindahkan perubahan netonya. Pos-pos aktiva lancar dan hutang 

lancar dipindahkan ke kolom “kenaikan atau penurunan modal kerja”, 

dengan cara sebagai berikut jika pos tersebut 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 

dipindahkan ke kolom sumber dan penggunaan modal kerja. 



25 
 

 
 

6. Teknik Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Menurut Munawir (2014:36) mengemukakan teknik analisis yang biasa 

digunakan yaitu: 

a. Analisis perbandingan laporan keuangan 

Suatu metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Analisis dengan 

menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan 

yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih 

lanjut. 

b. Trend percentage analysis 

Suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui prosentase 

tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan 

tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

c. Laporan dengan prosentase per komponen (Common Size Statement) 

Suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur modalnya dan komposisi perongkosan yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualnya. 

d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal 

kerja dalam periode tertentu. 

e. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis) 
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Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

uang kas selama periode tertentu. 

f. Analisis rasio 

Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Analisis perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis) 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode satu ke periode lain atau perubahan 

laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 

tersebut. 

h. Analisis Break-even 

Suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 

oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

  Pada prinsipnya suatu teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana perusahaan melakukan kebijakan keuangannya 

selama periode tertentu dari kegiatan operasinya (biasanya 1 tahun). Tujuan 

utama dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana modal 

kerja digunakan dan bagaimana kebutuhan modal kerja tersebut. Analisis 

aliran modal kerja dapat diketahui dari mana asalnya atau sumbernya dan 

penggunaan modal kerja itu untuk apa. 
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C. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun sebuah kerangka pikir, 

sebagai berikut : 

 

  

Gambar 3.1 kerangka pikir 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, menjelaskan bahwa laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut dapat 

disusun sebagai laporan sumber dan penggunaan modal kerja sehingga akan dapat 

ditentukan komponen - komponen yang merupakan sumber modal kerja atau pun 

penggunaan modal kerja dan selanjutnya dapat diketahui sumber dan penggunaan 

tersebut dalam penyusunan laporan perubahan modal kerja.  Tujuan utama 

penyusunan laporan perubahan modal kerja adalah untuk mengetahui sebab-sebab 

terjadinya perubahan modal kerja selama periode tertentu.

PT. Martina Berto, Tbk 

Sumber modal kerja : 
1. Berkurangnya aktiva tetap
2. Bertambahnya hutang jangka

panjang
3. Bertambahnya modal
4. Laba operasi

Penggunaan modal kerja : 
1. Bertambahnya aktiva tetap
2. Berkurangnya hutang

jangka panjang
3. Berkurangnya modal
4. Rugi operasi
5. Pembayaran deviden

Penyusunan Laporan Perubahan Modal Kerja 

Neraca Laporan Laba Rugi 

Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan modal 
kerja 
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