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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Rahmatika (2016) meneliti tentang “Analisis Sumber 

dan Penggunaan Modal Kerja pada PT. Mayora Indah, Tbk dan PT. Siantar 

Top, Tbk Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian tersebut 

bahwa perusahaan yang memiliki sumber dan penggunaan modal kerja pada 

tahun 2012-2014 yang paling efektif yaitu PT. Mayora Tbk, yang dimana 

perusahaan tersebut memiliki sumber dan penggunaan modal kerja 

perusahaan yang lebih baik rasionya untuk mengukur kinerja perusahaan. 

  Setivia (2009) meneliti tentang “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja pada PT. Unilever Indonesia”. Berdasarkan dari 

hasil penelitian tersebut adalah modal kerja pada tahun mengalami 

penurunan. Penyebab dari penurunan modal kerja ini disebabkan bahwa 

penggunaannya lebih besar daripada sumber modal kerja yang diperoleh 

perusahaan.  

  Daroaini (2015) meneliti tentang “Analisa Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja Pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa analisi kebutuhan modal kerja di tahun 

2011-2013 mengalami kekurangan modal kerja dengan peningkatan 

kebutuhan modal kerja setiap tahunnya, sedangkan hasil analisis efisiensi 

modal kerja di tahun 2011-2013 mengalami penurunan hingga dibawah 
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rata-rata industri. Dari hasil penelitian tersebut, analisis earning power 

diketahui tidak efisien dalam pengunaan modal kerjanya. 

  Berdasarkan 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 merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat 

penting dalam perusahaan, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dan untuk menjalankan aktivitasnya. Modal 

kerja ini erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari dan 

juga menunjukan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur 

terutama kreditur jangka pendek.  

Yamit (2001:123) menyimpulkan bahwa “modal kerja (working 

capital) adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek yang melekat 

pada aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang dan 

persediaan. Modal kerja bersih (net working capital) adalah selisih 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar”. Artinya semua dana yang 

tertanam dalam aktiva lancar merupakan modal kerja kotor, setelah 

dikurangi hutang lancar maka dana dianggap sebagai modal kerja bersih. 



9 

 

 
 

Konsep lain yang dikemukakan oleh Sudana (2011:189) modal 

kerja mengandung dua pengertian yaitu modal kerja kotor (gross 

working capital) merupakan keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan. Konsep ini hanya melihat modal kerja dari sudut investasi 

pada aktiva lancar, dan utang lancar. Konsep ini tidak hanya melihat 

modal kerja dari sudut pandang investasi, tetapi juga dari sudut pandang 

pendanaan. 

Munawir (2014:115) menjelaskan bahwa ada tiga konsep modal 

kerja yaitu: 

a. Konsep kuantitatif 

  Konsep ini menitik beratkan pada jumlah aktiva lancar 

(gross working capital) yang diperlukan untuk mencukupi 

kebutuhan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional 

jangka pendek. Dalam konsep ini tidak mementingkan kualitas 

modal kerja terkait, dimana modal kerja berasal apakah dari pemilik 

ataukah utang jangka panjang/ pendek, sehingga menurut konsep ini 

modal kerja tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang 

dan tidak menggambarkan likuiditas perusahaan. 

b. Konsep kualitatif 

  Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, 

dimana modal kerja ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal 

dari pinjaman jangka pendek/panjang maupun pinjaman dari pemilik 

perusahaan. Modal kerja bersifat kualitatif adalah modal kerja yang 



10 

 

 
 

menunjukan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada 

utang lancar, sehingga dapat menunjukan tingkat keamanan atau 

margin of protection bagi kreditur jangka pendek dan dapat 

menjamin kelangsungan operasi usaha dimasa mendatang serta 

perusahaan harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan 

tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. 

c. Konsep fungsional 

  Konsep ini menitik beratkan dana yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha 

kegiatan operasionalnya perusahaan, namun tidak semua dana yang 

digunakan untuk memperoleh laba untuk periode ini (current 

income) dan ada sebagian dana yang akan digunakan untuk 

memperoleh laba yang akan datang. 

 

Membahas modal kerja tidak akan terlepas dari elemen-elemen 

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

menurut Riyanto (2001:59) yaitu:  

a. Kas  

  Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling 

likuid dan dapat digunakan segera untuk memenuhi kewajiban 

financial perusahaan, selain itu merupakan alat tukar yang 

memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan 

usahanya. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan 
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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 menaikan hasil penjualan, menaikan 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. Cara mengendalikan piutang, 

perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini 

berfungsi sebagai standart, apabila suatu saat pelaksanaannya 

penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai dengan 

standart yang telah ditentukan maka perusahaan perlu melakukan 

perbaikan. 

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 dialami karena persediaan 

merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 
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perusahaan, tanpa adanya persediaan yang memadai kemungkinan 

besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang 

diinginkan disebabkan proses produksi akan terganggu. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi modal kerja  

  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja menurut 

Munawir (2002:11) adalah: 

a. Sifat atau tipe perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih 

rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan 

industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi 

yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Apabila 

dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaanya sangatlah 

ekstrim karena perusahaan industri mengadakan investasi yang cukup 

dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di 

dalam operasinya sehari-hari. Apabila dibandingkan dengan 

perusahaan jasa, perusahaan industri membutuhkan modal yang lebih 

besar, bahkan diantara perusahaan industri sendiri kebutuhan modal 

kerjanya pun tidak sama. Perusahaan yang memprodusir barang akan 

membutuhkan modal yang lebih besar daripada perusahaan 

perdagangan atau perusahaan eceran, karena investasi perusahaan 

yang relatif besar dalam bahan baku, barang dalam proses dan 

persediaan barang jadi. 
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b. Waktu yang dibutuhkan untuk memprodusir atau memperoleh barang 

yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan 

langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang 

yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diprodusir sampai 

barang tersebut dijual. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk 

memprodusir atau untuk memperoleh barang tersebut makin besar 

pada modal kerja yang dibutuhkan. Harga pokok barang satuan yang 

dijual akan semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja. Syarat 

pembelian bahan atau barang dagangan. 

Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang 

akan digunakan untuk memprodusir barang sangat memperngaruhi 

modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Apabila syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian 

menguntungkan, makin sedikit uang kas yang diinvestasikan dalam 

persediaan bahan atau barang dagangan, sebaliknya jika pembayaran 

atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan untuk membiayai 

persediaan yang semakin besar. 

c. Syarat pembelian 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada 

para pembeli akan mengakibatkan besarnya jumlah modal yang harus 

diinvestasikan dalam sektor piutang. Apabila untuk memperendah 

dan memperkecil jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan 
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dalam piutang yang tak dapat ditagih, sebaliknya perusahaan 

memberikan potongan tunai kepada para pembeli, karena dengan 

demikian para pembeli akan tertarik untuk segera membayar 

hutangnya dalam periode diskonto tersebut. 

d. Tingkat perputaran persediaan  

Tingkat perputaran persediaan, menunjukkan berapa kali 

persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli untuk dijual kembali. 

Semakin tinggi perputaran persediaan tersebut, maka jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Perencanaan dan pengawasan 

yang teratur dan efisien, dapat dicapai melalui tingkat perputaran 

yang tinggi. Semakin cepat atau semakin tinggi perputaran akan 

memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena 

penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, disamping 

itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap 

persediaan tersebut.  

Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua 

fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek 

perusahaan (Sawir, 2005:133). Adapun yang ingin dicapai dari 

manajemen modal kerja : 

a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar 

sehinga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau 

lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai 

aktiva-aktiva tersebut. 
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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 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. 

Keuntungan-keuntungan atas tersedianya modal kerja yang cukup 

bagi perusahaan (Munawir 2014:116) antara lain:  

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

nilai dari aktiva lancar.  

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 

c. Menjamin dimilikinya kredit stending perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan  bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin akan terjadi. 

d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani para konsumennya. 
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e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit 

yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. 

f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau 

jasa yang dibutuhkan. 

 Kasmir (2010:213) menyatakan modal kerja memiliki arti yang 

sangat penting bagi operasional suatu perusahan. Disamping itu, 

manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak 

dicapai, oleh karena itu setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan 

modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditas, dan dengan 

terpenuhi modal kerja, maka perusahaan akan dapat memaksimalkan 

perolehan labanya. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tersedianya modal kerja suatu perusahaan sangatlah berperan untuk 

membantu perusahaan dalam membiayai semua aktivitas-aktivitas 

operasionalnya sehari-hari sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2. Arti Pentingnya Analisa Sumber-Sumber Dan Penggunaan Modal 

Dana 

  Analisa sumber-sumber dan penggunaan dana atau sering juga 

disebut sebagai analisa aliran dana, merupakan alat financial yang sangat 

penting bagi financial manager disamping alat-alat mengenai lainnya, 

maksud utama dari analisa sumber dan penggunaan dana tersebut adalah 
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untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dibelanjai. Analisa aliran 

dana itu akan dapat diketahui darimana datangnya dana dan untuk apa 

dana tersebut digunakan disebut laporan sumber-sumber dan penggunaan 

dana (Riyanto, 2001:345). 

  Sebagai langkah pertama dalam analisa sumber-sumber dan 

penggunaan dana adalah penyusunan “Laporan Perubahan Neraca” 

(Statement of Balance Changes) yang disusun atas dasar dua neraca dari 

dua saat titik waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan 

perubahan dari masing-masing elemen neraca antara kedua titik waktu 

itu, dan setiap perubahan elemen tersebut mencerminkan adanya sumber 

dan penggunaan modal dana. Dari laporan perubahan neraca tersebut 

dengan bantuan dari Laporan Laba ditahan dapatlah disusun laporan 

sumber-sumber dan penggunaan dana. 

3. Sumber Modal Kerja  

  Menurut Munawir (2002:119) pada dasarnya modal kerja itu 

terdiri dari dua bagian pokok: 

a. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah 

minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar tanpa kesulitan keuangan, dan 

b. Jumlah modal kerja yang variabel jumlahnya tergantung pada 

aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas yang 

biasa. 
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  Sutrisno (2009:45) menyatakan kebutuhan modal kerja dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, antara lain: 

a. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada 

dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen 

dibagi menjadi dua macam yakni: 

1)   Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus 

ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap 

bisa beroperasi. 

2)   Modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang harus ada 

agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi 

normal. 

b. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah sesuai dengan perubahan keadaan ataupun keadaan lain yang 

mempengaruhi perusahaan. Modal kerja ini dibedakan antara: 

1)  Modal kerja musiman adalah sejumlah dana yang dibutuhkan 

untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. 

2)  Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya 

kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. 

3)  Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlah 

kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi 

diluar kemampuan perusahaan. 
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 Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari: 

1)   Hasil operasi perusahaan 

Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan 

perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan 

amortisasi, jumlah ini menunjukan jumlah modal kerja yang 

berasal dari hasil operasi perusahaan 

2)   Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi 

jangka pendek) 

Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga ini merupakan 

suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja, sebaliknya 

apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian maka akan 

menyebabkan berkurangnya modal kerja 

3)     Penjualan aktiva tidak lancar 

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil 

penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 

lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. 

4) Penjualan saham atau obligasi 

Cara menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, 

perusahaan dapat juga mengadakan emisi saham baru atau 

meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah 

modalnya, disamping itu perusahaan dapat juga mengeluarkan 

obligasi atau dalam bentuk hutang jangka panjang lainnya guna 

memenuhi kebutuhan modal kerjanya. (Munawir, 2002:120) 
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Gitosudarmo dan Basri (2002:42) menyatakan bahwa modal 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber, 

yaitu: 

a. Sumber intern adalah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan 

sendiri dari aktivitas operasional. Misalnya laba yang ditahan, 

penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat 

berharga/efek diatas harga normal, serta cadangan penyusutan. 

b. Sumber ekstern adalah modal kerja yang berasal dari luar aktivitas 

perusahaan. Misalnya supplier, bank, dan pasar modal. 

  Munawir (2014:123) menyatakan, berdasarkan uraian sumber-

sumber modal kerja tersebut dapat disimpulkan modal kerja akan 

bertambah apabila: 

a. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun 

adanya pengeluaran modal kerja saham atau tambahan investasi dari 

pemilik perusahaan. 

b. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi 

dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva 

tetap maupun melalui proses depresiasi. 

c. Ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, 

hipotek atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan 

bertambahnya aktiva lancar. 
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  Apabila digambarkan dengan skema tentang sumber dan 

penggunaan modal kerja yang mengakibatkan bertambahnya modal 

kerja, yaitu: 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1: Sumber - Sumber Modal Kerja 

 

  Penggunaan-penggunaan modal kerja aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya modal kerja (Munawir 2014:125) adalah:  

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

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

supplies dan pembayaran baiya-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 pemisahaan aktiva lancar, untuk 

tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan 

obligasi atauun dana pensiun pegawai. 
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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 jangka panjang, meliputi hutang hipotek, hutang 

obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya, serta 

penarikan atau pembelian kembali saham beredar.  

f. Pengembalian uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan, 

untuk kepentingan pribadi (prive) atau adanya pengembalian bagian 

keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseroan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam perseroan 

terbatas. 

  Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya 

modal kerja digambarkan dengan skema, sebagai berikut: 

 

 

 

 Gambar 2.2 : Penggunaan Modal Kerja 
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 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. 

  Kasmir (2010:228) menyatakan laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama 

periode tertentu. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen 

dalam mengelola modal kerjanya. Dalam laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang 

dimiliki perusahaan.  

  Munawir (2014:129) menyatakan laporan perubahan modal kerja 

merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu 

perusahaan dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab 

perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. laporan ini akan sangat 

berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap 

modal kerja dan agar sumber-sumber modal kerja dapat digunakan 
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secara efektif dimasa mendatang. Laporan perubahan modal kerja akan 

menunjukan: 

a. Perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja 

(perubahan masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar) dan 

perubahan secara keseluruhan dalam periode tertentu. 

b. Sebab-sebab terjadinya perubahan  modal kerja dan darimana modal 

kerja diperoleh serta berbagai penggunaan modal kerja. 

  Gitosudarmo dan Basri (2002:52) menyatakan perubahan modal 

kerja yang terjadi, dengan kenaikan aktiva lancar dan penurunan utang 

lancar di nilai amat baik apabila berasal dari hasil operasi perusahaan 

yang bersangkutan, dapat di nilai kurang baik jika modal kerja itu berasal 

dari utang jangka panjang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

dapat digunakan untuk: 

a. Memberikan input terhadap manajer keuangan tentang hal-hal yang 

terjadi terutama ketidakwajaran baik peningkatan maupun 

penurunan modal kerja secara keseluruhan dan secara rinci dari 

struktur modal kerja itu. 

b. Sebagai dasar penilaian pembelajaran perusahaan, yaitu menunjukan 

besarnya pertumbuhan yang dibelanjakan dari dalam dan dari luar 

perusahaan. 

c. Sebagai perencanaan pembelanjaan jangka menengah dan jangka 

panjang 

d. Merupakan alternatif perkiraan perubahan kas. 



25 

 

 
 

4. Penggunaan modal kerja  

  Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan 

perubahan bentuk manapun penurunan jumlah aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu 

diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang 

dimiliki perusahaan. 

  Menurut Munawir (2002:125-127) 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 efek, maupun kerugian isidentil 

lainnya. 

c. Adanya pembentukan dan 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. 
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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.  

 

5. Laporan Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja 

  Laporan tentang perubahan modal kerja akan memberikan 

gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau 

sirkulasi modalnya. Laporan perubahan modal kerja merupakan 

ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam 

satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan posisi 

keuangan perusahaan tersebut. Laporan ini akan sangat berguna bagi 

manajemen dalam mengadakan pengawasan terhadap modal kerja dan 

agar sumber-sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif dimasa 

mendatang. (Munawir, 2002:129) 

  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), hal ini menunjukan perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam pos-pos elemen modal kerja. 
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  (Munawir, 2002:129) Adapun langkah-langkah dalam 

penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun laporan perubahan modal kerja 

Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur 

modal kerja atau unsur current accounts antara dua titik waktu. 

Dengan laporan tersebut dapat diketahui adanya kenaikan atau 

penurunan modal kerja beserta perubahan modal kerja 

b. Mengelompokan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non current 

accounts antara dua titik waktu tersebut ke dalam golongan yang 

mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang 

mempunyai efek memperkecil  modal kerja. 

c. Mengelompokan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam 

golongan yang perubahannya mempunyai efek memperbesar modal 

dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil 

modal kerja 

d. Berdasarkan informasi tersebut diatas dapatlah disusun laporan 

sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. 

  Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa modal 

kerja akan berubah apabila aktiva lancarnya dan hutang lancarnya 

berubah, sedangkan untuk mengetahui sebab perubahan tersebut (sumber 

dan penggunaannya) dapat diketahui dengan menganalisa perubahan 

yang terjadi dalam sektor non current (aktiva tetap, hutang jangka 
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panjang, dan modal). Laporan perubahan modal kerja harus menunjukan 

kedua hal tersebut dan dapat disajikan dalam dua bagian (Munawir, 

2002:129), yaitu: 

a. 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 modal kerja dalam suatu periode tertentu. 

b. Sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya 

perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber 

tertentu dari mana modal kerja diperoleh serta sebagai pengunaan 

dari modal kerja tersebut. 

  Tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal kerja adalah 

untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja selama 

periode yang bersangkutan. Tidak hanya bagi manajemen perusahaan 

(sebagai dasar perencanaan sumber dan penggunaan modal kerja 

periode-periode berikutnya), tetapi juga sangat berguna bagi para 

bankers atau kreditor jangka pendek lainnya, karena dengan mengetahui 

sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan yang bersangkutan akan 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian kebijaksanaan manajemen 

dalam mengelola modal kerjanya dan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan oleh bankers atau kreditor tersebut (Munawir, 

2002:129). 
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C. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan teori yang telah diuraikan, maka dapat 

disusun sebuah kerangka pikr sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 : Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat yang bersangkutan. Laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut dapat disusunlah sebagai 

laporan sumber dan penggunaan modal kerja, sehingga akan dapat ditentukan 

komponen-komponen yang merupakan sumber modal kerja ataupun 

penggunaan modal kerja dan selanjutnya dapat diketahui sumber dan 

penggunaan tersebut dalam penyusunan laporan perubahan modal kerja. 

Laporan Laba Rugi Neraca 

Penggunaan modal kerja: 

1. Bertambahnya aktiva tetap

2. Berkuranghnya hutang jangka

panjang

3. Berkurangnya modal

4. Rugi Operasi

5. Pembayaran defiden

Sumber modal kerja: 

1. Berkurangnya aktiva tetap

2. Bertambahnya hutang jangka

panjang

3. Bertambahnya modal

4. Laba operasi

Penyusunan Laporan Perubahan Modal Kerja 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food (persero), Tbk 

Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan 

Modal Kerja 


