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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri manufaktur khususnya sub sektor makanan merupakan yang 

sangat menarik minat para inestor saat ini. Karena sesuai dengan data yang 

ada di Kementrian Perdagangan proporsi prosentase kontribusi sub sektor 

makanan di industri manufaktur terbesar dibandingkan yang lainny yaitu 

sebesar lebih kurang 19%. Oleh karene itu banyak pelaku bisnis yang 

berduyun-duyun masuk ke sub sektor tersebut, sehingga tingkat 

persaingan semakin tajam.  

Oleh karena itu agar tingkat keuntungan yang dicapai bisa sesuai yang 

diharapkan perusahaan, maka manajemen harus berhati-hati dalam 

melakukan alokasi dana yang dimiliki yang dapat dilihat dari penggunaan 

dari sumber- sumber modal kerja yang dimiliki . Kesalahan dalam  

mengambil keputusan dalam menggunaan sumber-sumber modal kerja  

yang dimiliki bisa menakibat fatal bagi perusahaan 

Industri ini merupakan sektor utama yang menyerap banyak investor 

domestik. Investasi sektor industri dari tahun 2001 hingga 2015 

mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 2001 sebesar Rp. 44.387 Milyar, tahun 2003 sebesar Rp. 40.443 

Milyar, tahun 2006 sebesar Rp. 13.152 Milyar, tahun 2009 sebesar Rp. 
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194.343 Milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 498.891 Milyar dan tahun 2015 

sebesar Rp. 890.453 Milyar. Untuk jumlah paling rendah dari Investasi 

sektor industri manufaktur di Indonesia pada tahun 2001 hingga 2015 

adalah tahun 2006, yaitu sebesar Rp. 13.152 Milyar dan jumlah terbesar 

pada tahun 2015 sebesar Rp. 890.453 Milyar yang pada tahun 2014 

sebesar Rp. 590.347 Milyar (Badan Pusat Statistik dan BKPM). 

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan  terus tumbuh di tanah 

air.. Pertumbuhan ini juga dipicu oleh naiknya permintaan di Indonesia  

pada khususnya dan di dunia pada umumnya. seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Urusan perut ini merupakan kebutuhan 

setiap hari yang tidak bisa ditunda.  

 Tujuan dari perusahaan pada umumnya adalah ingin memperoleh laba 

yang maksimal supaya tujuan tersebut dapat tercapai maka perusahaan 

harus dikelola dengan baik. 

Dalam mengelola perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan tersebut, 

terdapat masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh 

perusahaan yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan hal yang selalu 

dibutuhkan dalam setiap perusahaan untuk membelanjai kegiatan 

operasinya sehari-hari. Modal kerja yang tersedia dalam suatu perusahaan 

harus cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan 

sehari-hari karena dengan modal kerja yang cukup memungkinkan bagi 

perusahaan untuk dapat beroperasi secara efisien yang menguntungkan 

perusahaan dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Modal kerja dalam 
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suatu perusahaan seharusnya cukup dalam arti tidak kekurangan modal 

kerja dan tidak kelebihan modal kerja. Apabila perusahaan kekurangan 

modal kerja maka besar kemungkinan perusahaan akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan. Akan tetapi adanya modal kerja yang 

berlebihan dalam perusahaan menunjukkan adanya dana yang tidak 

produktif, karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 

disia-siakan. 

Salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menganalisa 

pengelolaan modal kerja adalah analisa sumber dan penggunaan modal 

kerja dengan menyajikan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. 

Dengan menganalisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja perlu 

dianalisa dengan cermat, sehingga selanjutnya pihak manajemen 

perusahaan dapat mengambil suatu tindakan atau keputusan dengan tepat. 

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja merupakan suatu 

kegiatan pengelolaan keuangan yang mendasar dan harus dilakukan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam analisis tersebut akan memberikan 

suatu gambaran dari mana dan digunakan untuk apa modal kerja dari 

perusahaan tersebut. Sehingga pada suatu titik akhirnya tujuan perusahaan 

yaitu memperoleh laba akan tercapai. Dari laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja, tingkat rentabilitas perusahaan akan dapat 

diketahui, yang mana selanjutnya perusahaan akan dapat memperkirakan 

besarnya modal kerja yang akan diinvestasikan untuk menghasilkan 

tingkat rentabilitas yang tinggi. 
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Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata 

lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 2010 : 35). 

Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih 

penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah 

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan 

efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitasnya (Bambang 

Riyanto, 2010 : 37). 

Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-

macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan lainnya. Namun pada penelitian ini akan 

membahas dua penilaian rentabilitas yaitu rentabilitas ekonomi atau return 

on asset (ROA) dan rentabilitas modal sendiri atau return on equity (ROE). 

Berdasarkan pemikiran diatas begitu pentingnya pengelolaan modal 

kerja bagi suatu perusahaan menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS SUMBER DAN 

PENGGUNAAN MODAL KERJA TERHADAP RENTABILITAS 

PADA PERUSAHAAN MANUAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN  ( 

STUI DI BURSA EFEK INONESIA) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

“ Bagaimana hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja terhadap 

rentabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan  di Bursa 

Efek Indonesia” ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis 

sumber dan penggunaan modal kerja terhadap rentabilitas pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan di Bursa Efek Inonesia 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Manfaat Akademis 

1. Dapat mengetahui tentang naik turunnya modal kerja dengan 

laporan perubahan modal kerja yang membandingkan 2 

periode. 

2. Dapat mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja 

dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 
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3. Dapat mengetahui cara menghitung tingkat rentabilitas suatu 

perusahaan. 

 

1.3.2.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan 

     Penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

dalam menentukan keputusan manajemen dan kebijaksanaan 

perusahaan terutama manajemen dan kebijaksanaan perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan modal 

kerja guna mencapai keuangan dan kinerja manajemen yang 

lebih baik di masa mendatang. 

2. Bagi Penulis 

     Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah 

wawasan dan mengimplementasikan ilmu mengenai hal-hal 

yang bersifat ilmiah serta sebagai media belajar untuk dapat 

mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan secara ilmiah. 

3. Bagi Universitas 

     Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan 

perpustakaan dan bacaan serta sebagai bahan perbandingan 

bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

dapat dipakai sebagai bahan pengkajian dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Penelitian 

(tahun) 

Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Eko Subagio 

(2007) 

“Analisis 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja 

dalam upaya 

meningkatkan 

likuiditas dan 

rentabilitas 

pada PT. 

Matra Lestari 

- Variabel 

Independen 

(Analisis sumber 

dan penggunaan 

modal kerja) 

- Variabel Dependen 

(Rentabilitas) 

- Teknik Analisis 

Data (Analisis 

sumber dan 

penggunaan 

- Objek 

Penelitian 

- Tahun 

Penelitian 

- Sumber data 

penelitian 

1. Modal kerja yang 

digunakan mulai tahun 

2002-2004 mengalami 

peningkatan. Sedangkan 

tahun 2005 mengalami 

penurunan. Hasil 

perhitungan rasio 

likuiditas (kecuali cash 

ratio) dan rentabilitas 

mengalami penurunan. 

2. Likuiditas perusahaan 

sudah cukup baik, 
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Bahari 

Gresik” 

modal kerja, 

Rentabilitas 

Ekonomi dan 

Rentabilitas 

Modal Sendiri 

atau Rentabilitas 

Usaha 

 

sehingga perusahaan 

dapat memenuhi 

kewajiban financial 

kepada kreditur jangka 

pendek dan 

kelangsungan kegiatan 

operasional perusahaan. 

3. Tingkat Rentabilitas 

sangat berfluktuatif dari 

tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2006. 

Rentabilitas ekonomi 

mengalami penurunan 

pada tahun 2003 sebesar 

4,19% dan tahun 2005 

sebesar 19,67%. 

Sedangkan pada tahun 

2004 dan 2005 rasionya 

mengalami kenaikan 

sebesar 12,16% dan 

0,48%. Rentabilitas 

usahanya mengalami 
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kenaikan pada tahun 

2004 sebesar 2,51%, 

sedangkan di tahun-

tahun yang lain 

mengalami penurunan. 

4. Analisa sumber dan 

penggunaan modal kerja 

perusahaan pada tahun 

2002-2003, 2003-2004 

dan 2005-2006 

tergolong baik karena 

sumber modal kerja 

lebih besar 

dibandingkan 

penggunaan modal 

kerjanya. Sedangkan 

untuk tahun 2004-2005 

dinilai kurang baik, 

karena adanya 

penurunan laba. 
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2. Andri Irwanto 

(2007) 

“Peranan 

analisa 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja 

dalam rangka 

mengukur 

tingkat 

rentabilitas  

pada PT. 

Sarifil 

Indonesia 

Cabang 

Surabaya” 

- Variabel 

Independen 

- Variabel Dependen 

-  Teknik Analisis 

Data (Analisa 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja dan 

analisa ratio 

rentabilitas 

ekonomi dan 

rentabilitas 

modal sendiri 

- Objek 

Penelitian 

- Tahun 

penelitian 

- Sumber Data 

Penelitian 

1. Analisa sumber dan 

penggunaan modal kerja 

pada tahun 2002 dan 

2004 mengalami 

kelebihan modal kerja, 

sedangkan pada tahun 

2003 dan 2005 

mengalami kekurangan 

modal kerja 

2. Analisa rentabilitas : 

rentabilitas ekonomi, 

rentabilitas modal 

sendiri, gross margin 

ratio, operating margin 

ratio dan net margin 

ratio semakin turun dari 

tahun ke tahun 

Hal ini terjadi karena adanya 

kebijakan kas optimum, 

oleh karena itu modal kerja 

mengalami penurunan 

sehingga rentabilitas juga 
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menurun. 

3. Yayan 

Fajarudin 

Mabrur 

(2011) 

“Analisis 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja 

terhadap 

tingkat 

rentabilitas 

perusahaan 

daerah air 

bersih 

provinsi Jawa 

Timur” 

- Variabel 

Independen 

- Variabel Dependen 

- Jenis penelitian 

- Teknik analisis data 

- Objek 

Penelitian 

- Tahun 

penelitian 

- Sumber Data 

Penelitian 

1. Tahun 2006-2007 

mengalami kenaikan 

modal kerja, 2007-2008 

mengalami penurunan 

modal kerja, dan pada 

tahun 2008-2009 

mengalami kenaikan 

modal kerja. 

2. Tingkat rentabilitas 

modal sendiri dan 

rentabilitas ekonomi bila 

dihubungkan dengan 

standart rasio 

perusahaan tergolong 

sangat baik. 

3. Tingkat rentabilitas 

modal sendiri 

perusahaan dari tahun 

2006-2009 cenderung 

menurun karena adanya 

prosentase peningkatan 
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laba lebih kecil 

dibanding prosentase 

peningkatan modal 

sendiri, dan tingkat 

rentabilitas ekonomi dari 

tahun 2006-2009 

cenderung menurun 

karena adanya 

prosentase peningkatan 

laba lebih kecil 

dibanding prosentase 

peningkatan total aktiva. 

Dari hasil dapat disimpulkan 

bahwa kenaikan dan 

penurunan modal kerja 

dalam penelitian ini tidak 

mempengaruhi tingkat 

rentabilitasnya. Dan tingkat 

rentabilitas cenderung turun 

secara terus menerus 

meskipun terjadi 

peningkatan laba. Hal ini 
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terjadi karena adanya 

peningkatan modal dan 

aktiva dalam jumlah yang 

lebih besar dari peningkatan 

labanya sehingga dapat 

dikatakan bahwa perusahaan 

kurang memaksimalkan 

modal usaha yang dimiliki. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan pencatatan berbagai macam 

transaksi keuangan di suatu perusahaan. Dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi, posisi dan jumlah keuangan yang ada di suatu perusahaan baik 

perusahaan besar ataupun kecil. Pada pembahasan selanjutnya akan di 

bahas oleh penulis terkait dengan pengertian dan arti penting laporan 

keuangan, fungsi dan tujuan laporan keuangan, keterbatasan laporan 

keuangan, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, komponen 

laporan keuangan, dan bentuk laporan keuangan. 

2.2.1.1. Pengertian dan Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan 

data keuangan perusahaan. Laporan ini disusun dan ditafsirkan untuk 

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau 



15 
 

mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 

2006 : 4). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2007 : 2). 

Menurut Imdieke dan Smith (2000) mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai laporan yang terdiri dari dua bagian, yakni laporan 

internal dan eksternal. Laporan internal disiapkan berdasarkan 

permintaan manajemen hanya digunakan oleh para manajer dalam 

perusahaan. Biasanya laporan ini adalah laporan mengenai akuntasi 

manajemen yang berhubungan dengan manajemen produksi 

perusahaan. Kosekuensinya adalah bahwa laporan ini tidak dapat 

digunakan untuk pemakai laporan eksternal. Laporan eksternal 

didesain dan disiapkan secara spesifik untuk penggunaan oleh pada 

pengguna eksternal seperti kreditor dan para pemegang saham (Atma 

Hayat dkk, 2018 : 82). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir atau produk dari proses akuntansi yang terdiri 

dari proses pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan 

penginterpretasian yang isinya merupakan data historis dan masa kini 

dari perusahaan dalam satuan uang, ditunjukan kepada kalangan 

internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan (Atma 

Hayat dkk, 2018 : 82). 
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2.2.1.2. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat memiliki fungsi dan tujuan. Standar 

Akuntasi Keuangan (SAK) telah menjelaskan tujuan dari suatu laporan 

keuangan, yaitu adalah untuk memberikan : 

1. Informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban 

serta mengenai modal suatu perusahaan. 

2. Informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva 

bersih (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Informasi yang membantu para pemakai laporan keuangan dalam 

menaksir potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. 

4. Informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Mengungkapkan lebih jauh informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakaian laporan, seperti informasi mengenai kebijakan 

akuntansi yang di anut oleh perusahaan.(Atma Hayat dkk, 2018 : 

82). 

2.2.1.3. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya 

hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan 
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tersebut. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang disusun pasti 

memiliki keterbatasan tertentu.  

Menurut Kasmir (2015 :16-17) berikut ini beberapa kerbatasan 

laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah 

(historis), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya semua orang bukan hanya 

untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak 

menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta 

dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya.  

2.2.1.4. Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan 

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern 

perusahaan. Pihak intern merupakan pihak yang paling berkepentingan 

tentunya pemilik usaha dan manajemen. Pihak luar merupakan mereka 
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yang memiliki hubungan baik langsung maupun memiliki kepentingan 

tersendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.  

Menurut Kasmir (2015 : 19-23) Berikut penjelasan masing-masing 

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan : 

1. Pemilik 

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. 

Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. 

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik 

perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat 

adalah : 

a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. 

b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam 

suatu periode. 

c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah 

ditetapkan. 

2. Manajemen 

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan 

cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu.Berikut ini 

nilai penting laporan keuangan bagi manajemen : 

a. Dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu 

periode. 

b. Melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini. 
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c. Dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

d. Dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke 

depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan 

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan 

dapat tercapai. 

3. Kreditor 

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya 

pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan 

perusahaaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman 

yang telah berjalan sebelumnya. Kepentingan pihak kreditor antara 

lain : 

a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami 

kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut 

(macet). Oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan 

kreditnya terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan 

untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan 

perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah 

dibuat. 
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b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah 

berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar 

kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan 

dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan 

tergambar dari laporan keuangan yang dibuat. 

c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang 

diberikan justru menjadi beban nasabah dalam 

pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di 

luar dari yang diperkirakan. 

4. Pemerintah 

Pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada 

setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan 

perusahaan secara periodic. Arti penting laporan keuangan bagi 

pihak pemerintah adalah : 

a. Untuk menilau kejujuran perusahaan dalam melaporkan 

seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari 

hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini  akan 

terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara 

jujur dan adil.  

5. Investor 

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu 

perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk 



21 
 

memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping 

memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat 

pula diperoleh dari pada investor melalui penjualan saham. Dasar 

pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan 

melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. 

Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan 

diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. 

Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk 

membeli saham suatu perusahaan atau tidak. 

2.2.1.5. Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan 

paragraph 07-09, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima 

komponen, yaitu : Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Atma 

Hayat dkk, 2018:82). Sedangkan penyusunan laporan keuangan 

menurut Djarwanto (2004:5) terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi, 

Laporan Laba Ditahan atau Laporan Modal Sendiri, Laporan Sumber 

dan Penggunaan Modal Kerja, dan Laporan Arus Kas.  

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan komponen laporan 

keuangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu : 

1. Neraca 
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Neraca merupakan laporan tentang posisi keuangan suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan laporan yang menggambarkan 

jumlah hasil biaya dan laba-rugi perusahaan pada suatu periode 

tertentu. 

3. Laporan Laba ditahan 

Laporan laba ditahan merupakan laporan yang menjelaskan posisi 

laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. 

2.2.1.6. Bentuk Laporan Keuangan 

1. Neraca 

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva 

(assets), utang (liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity) dari 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku di 

tutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. 

(Djarwanto, 2004 : 20) 
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NERACA 

Per 31 Desember 20… 

AKTIVA LANCAR :         UTANG JANGKA PENDEK :         

Kas   xx     Utang Dagang   xx     

Surat-surat berharga   xx     Wesel Bayar   xx     

Wesel Tagih   xx     Penghasilan yg ditanggungkan   xx     

Piutang Dagang   xx     Utang Dividend   xx     

Persediaan Barang dagang   xx     Utang Pajak   xx     

Penghasilan yg masih akan diterima   xx     Kewajban yg harus dipenuhi   xx     

Biaya yg dibayar di muka   xx               

Jumlah Aktiva Lancar     Xx Jumlah Utang Lancar     xx   

                    

INVESTASI :         UTANG JANGKA PANJANG :         

Saham     Xx Utang Hipotik   xx     

          Utang Obligasi   xx     

AKTIVA TETAP :         Utang Jangka Panjang lainnya   xx     

Tanah   xx     Jumlah Utang Jangka Panjang     xx   

Bangunan xx                 

Akumulasi Penyusutan Bangunan xx                 

    xx     MODAL SENDIRI :         

Mesin-mesin xx       Modal Saham :         

Akumulasi Penyusutan Mesin xx       Saham Prioritas xx       

    xx     Saham Biasa xx       

Jumlah Aktiva Tetap     xx   Jumlah modal saham   xx     

          Surplus   xx     

AKTIVA TAK BERWUJUD         Laba yg ditahan   xx     

Merek Dagang     xx             

Goodwill     xx   Jumlah Modal Sendiri     xx   

        xx           

BIAYA DITANGGUHKAN       xx           

AKTIVA LAIN-LAIN       xx           

                    

TOTAL AKTIVA       xx 

TOTAL UTANG DAN MODAL 

SENDIRI       xx 

Sumber : Djarwanto, 2004 (diolah penulis)  

TABEL 2.2 

Neraca 
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2. Laporan laba rugi 

Unsur-unsur penting dari laporan laba-rugi adalah terdiri dari 

penghasilan utama (operating revenue atau sales), harga pokok 

penjualan (cost of goods sold), biaya usaha (operating expenses), 

penghasilan dan biaya diluar usaha pokok (other income and 

expense atau nonoperating), dan pos-pos insidentil atau pos-pos 

luar biasa (extraordinary items) (Djarwanto, 2004:44) 

TABEL 2.3 

Laporan Laba Rugi 

LAPORAN LABA RUGI 

TAHUN 20… 

Penjualan Bruto         xx 

  Retur dan potongan penjualan       xx   

  Discount penjualan       xx (+)   

              xx (-) 

Penjualan Neto         xx 

                

Harga/beban pokok penjualan :           

  

Persediaan barang dagangan, 1 Jan 

20…     xx     

  Pembelian   xx       

    Retur dan potongan pembelian xx         

    Discount pembelian xx (+)         

        xx (-)       

        xx       

    Transportasi pembelian   xx (+)       

          xx (+)     

            xx   

  Persediaan barang dagang, 31 des 20…       xx (-)   

  Harga Pokok Penjualan         xx (-) 

Laba Bruto atas Penjualan         xx 

  Biaya Usaha :           

    Biaya Penjualan :     xx     
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    Biaya Advertensi     xx     

    Biaya Pengiriman     xx     

    Gaji Pelayan Toko     xx     

    Penyusutan bangunan toko     xx (+)     

  Jumlah Biaya Penjualan       xx   

  Biaya umum dan administrasi :           

    Gaji pimpinan dan karyawan     xx     

    Supplies kantor     xx     

    Penyusutan perabot kantor     xx     

    Pajak, telepon, asuransi dll     xx     

    Pemakaian telepon dan listrik     xx (+)     

  
Jumlah Biaya umum dan 

administrasi       xx (+)   

Jumlah Biaya Usaha         xx (-) 

Laba Usaha         xx 

Hasil dan biaya lain-lain :           

  Hasil lain-lain :           

    Penghasilan komisi     xx     

    Penghasilan deviden     xx (+)     

            xx   

  Biaya lain-lain :           

    Biaya bunga     xx     

    Biaya sewa     xx (+)     

            xx (-)   

              xx (-) 

  Pendapatan neto sebelum pajak         xx 

  Taksiran Pajak         xx (-) 

  Pendapatan neto sesudah pajak         xx 

Pos-pos insidentil :           

  

Laba insidentil dan penambahan 

lainnya :           

  

Laba dari penjualan surat-surat 

berharga       xx   

  

Rugi insidentil dan pengurangan 

lainnya :           

    

Koreksi atas laba periode 

terdahulu-penyusutan terlalu 

rendah     xx     

    Pajak atas laba insidentil     xx (+)     

            xx (-)   

              xx(+) 

Pendapatan neto dan pos-pos insidentil 
xx 

Sumber : Djarwanto, 2004 (diolah penulis)  
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3. Laporan laba yang ditahan 

Laba yang ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali 

dalam perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan tidak 

semuanya dibagikan kepada para pemilik (pemegang saham) 

sebagai deviden tetapi sebagian akan ditahan dan ditanamkan 

kembali dalam perusahaan untuk berbagai keperluan (Djarwanto, 

2004:53) 

TABEL 2.4 

Laporan Laba Ditahan 

LAPORAN LABA DITAHAN 

PER 20… 

      

Saldo laba ditahan, 1 Jan 20…   xx 

Koreksi atas laba yang ditahan periode terdahulu   xx (-) 

Saldo laba ditahan terkoreksi, 1 Jan 20…   xx 

Pendapatan neto sesudah pajak dari laporan laba-rugi xx   

Laba insidentil xx (+)   

    xx(+) 

  xx 

Pembayaran deviden kas xx   

Pajak atas laba insidentil xx (+)   

  xx (-) 

Saldo laba ditahan, 31 Des 20…   xx 

 

 

 

 

 

Sumber : Djarwanto, 2004 (diolah penulis)  
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2.2.2. Modal Kerja 

Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang 

ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva janga pendek, seperti kas, 

bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya 

(Kasmir, 2015 : 250). 

2.2.2.1. Pengertian Modal Kerja  

Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar 

(Sofyan,2006 : 288). Modal kerja merupakan ukuran tentang 

keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Modal kerja bisa 

juga dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam 

aktiva tidak lancar atau untuk membayar hutang tidak lancar. 

Bambang Riyanto (2010 : 57-58) mengatakan bahwa mengenai 

pengertian modal kerja ini dapatlah dikemukakan adanya beberapa 

konsep, yaitu : 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang 

tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini 

merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk 

semua atau aktiva dimana dana tertanam didalamnya akan dapat 

bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian modal 

kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva 
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lancar.Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja 

bruto (gross working capital). 

2. Konsep Kualitatif 

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya 

dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada 

konsep kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan 

besarnya jumlah utang lancar atau utang yang segera harus 

dibayar.Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini 

harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansiil yang segera 

harus dilakukan, dimana bagian aktiva lancar ini tidak boleh 

digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga 

likuiditasnya.Oleh karenanya maka modal kerja menurut konsep 

ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat 

digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa 

mengganggu likuiditasnya, yaitu merupakan kelebihan aktiva 

lancar di atas utang lancarnya.Modal kerja dalam pengertian ini 

sering disebut modal kerja neto (net working capital). 

3. Konsep Fungsionil 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan 

atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk 

menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan 

dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya langsung 
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menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current income) 

dan ada sebagian dana lain yang juga digunakan selama periode 

tersebut tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan 

“current income”. 

Sebagian dari dana itu dimaksudkan juga untuk menghasilkan 

pendapatan untuk periode-periode berikutnya (future income). 

Dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan namaWilford J. 

Eiteman – J.h. Holtz, Holtz, yang memberikan definisi modal kerja 

sebagai dana yang digunakan selama periode accounting yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan “current income” (sebagai 

lawan dari future income) yang sesuai dengan maksud utama 

didirikan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan definisi itu maka “non working capital” adalah 

dana yang tidak menghasilkan current income, atau kalau 

menghasilkan current income adalah tidak sesuai dengan maksud 

utama didirikannya perusahaan tersebut. Misalnya suatu 

perusahaan dagang tekstil yang menanamkan sebagian dananya 

dalam surat obligasi pemerintah. Dana yang ditanamkan dalam 

obligasi tersebut meghasilkan current income yaitu dalam 

bentuknya bunga obligasi (coupon). 
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2.2.2.2. Jenis-Jenis Modal Kerja 

Menurut W.B. Taylor (1956) jenis-jenis modal kerja digolongkan 

sebagai berikut : 

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

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. 

Permanent working capital ini dapat dibedakan dalam : 

1) Modal kerja primer (Primary working capital) 

Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang 

harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya. 

2) Modal kerja normal (Normal working capital) 

Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara : 

1) Modal kerja musiman (Seasonal working capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena 

fluktuasi musim. 
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2) Modal kerja siklis (Cyclical working capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena 

fluktuasi konyungtur. 

3) Modal kerja darurat (Emergency working capital) 

Modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya 

keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya 

adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi 

yang mendadak). 

2.2.2.3. Fungsi dan Peranan Modal Kerja 

Tersedianya modal kerja yang segera digunakan dalam operasi 

tergantung pada sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti : kas, 

piutang dan  persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup artinya harus 

mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehari-hari, 

karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi 

perusahaan, disamping memungkinkan untuk beroperasi secara efisien 

dan tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Menurut Munawir (2007 : 116) fungsi dan peranan modal kerja 

antara lain : 

1) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena 

turunnya nilai dari aktiva lancar. 

2) Memungkinkan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktu. 
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3) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani konsumen. 

4) Memungkinkan bagi perusahaan memberikan syarat kecil yang 

lebih menguntungkan kepada pelanggan. 

5) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan yang semakin 

besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi 

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

6) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 

lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang 

ataupun jasa yang dibutuhkan. 

2.2.2.4. Unsur-Unsur Modal Kerja 

Modal kerja merupakan aktiva atau kekayaan yang dimiliki 

perusahaan dan diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari. Berikut unsur-unsur modal kerja antara lain : 

1. Kas 

Kas adalah unsur aktiva yang mempunyai tingkat likuiditas paling 

tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya kebutuhan kas adalah 

: 

a. Kebutuhan transaksi 

Perusahaan membutuhkan kas untuk menjalankan fungsi-

fungsinya sehari-hari. Tingkat aktivitas perusahaan akan 

mempengaruhi kebutuhan modal kerja dan kecukupan kas 
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memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan transaksi 

dengan lancar. 

b. Kebutuhan pencegahan 

Pencegahan dimaksud adalah pencegahan terhadap hal-hal 

yang terjadi diluar perhitungan perusahaan. 

c. Kebutuhan spekulasi 

Kebutuhan akan kas untuk mendapatkan keuntungan dari 

perubahan harga-harga dimasa yang akan datang. 

2. Piutang 

Piutang adalah aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang 

dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil penjualan atau jasa dalam 

kegiatan usahanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar-

kecilnya piutang adalah : 

a. Penjualan kredit 

b. Kebijakan kredit 

c. Jangka waktu kredit 

3. Persediaan 

Persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk dijual lagi 

oleh perusahaan. Macam-macam persediaan yaitu : 

a. Persediaan bahan baku (Raw material inventory) 

Barang-barang yang belum digunakan untuk proses produksi 

dalam perusahaan. 

b. Persediaan barang dalam proses (Work in process inventory) 



34 
 

Barang-barang yang sudah masuk proses produksi, tapi belum 

selesai. 

c. Persediaan barang jadi (Finish good inventory) 

Barang-barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk 

dijual. 

2.2.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan terdapat sejumlah faktor yang perlu dianalisis. Menurut 

Jumingan (20 : 69) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Sifat umum atau tipe perusahaan 

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa (public utility) relatif 

rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang 

pencairannya menjadikan relatif cepat. Berbeda dengan perusahaan 

indsutri, investasi dalam aktiva lancar cukup besar dengan tingkat 

perputaran persediaan dan piutang yang relatif rendah. Perusahaan 

industri memerlukan modal kerja yang cukup besar, yakni untuk 

melakukan investasi dalam bahan baku, barang dalam proses, dan 

barang jadi. 

2) Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan 

barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit 

barang itu. 

Jumlah modal kerja bukan langsung dengan waktu yang 

dibutuhkan mulai dari bahan baku atau barang jadi dibeli sampai 
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barang-barang dijual kepada langganan. Makin panjang waktu 

yang diperlukan untuk memproduksi barang atau untuk 

memperoleh barang makin besar kebutuhan akan modal kerja. 

Modal kerja bervariasi tergantung pada volume pembelian dan 

harga beli per unit dari barang yang dijual. 

3) Syarat pembelian dan penjualan 

Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian 

yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang 

harus ditanamkan dalam persediaan, sebaliknya bila pembayaran 

harus dilakukan segera setelah barang diterima maka kebutuhan 

uang kas untuk membelanjai volume perdagangan menjadi lebih 

besar. Di samping itu, modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat 

kredit penjualan barang. Semakin lunak kredit (jangka kredit lebih 

panjang) yang diberikan kepada langganan akan semakin besar 

kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. 

4) Tingkat perputaran persediaan 

Semakin sering persediaan diganti (dibeli dan dijual kembali) maka 

kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan 

(barang) akan semakin rendah. 

5) Tingkat perputaran piutang 

Kebutuhan modal kerja juga tergantung pada periode waktu yang 

diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Apabila 
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piutang terkumpul dalam waktu pendek berarti kebutuhan akan 

modal kerja menjadi semakin rendah atau kecil. 

6) Pengaruh konjungtur (business cycle) 

Pada periode makmur (prosperity) aktivitas perusahaan meningkat 

dan perusahaan cenderung membeli barang lebih banyak 

memanfaatkan harga yang masih rendah. Ini berarti perusahan 

memperbesar tingkat persediaan. Peningkatan jumlah persediaan 

membutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Sebaliknya pada 

periode depresi volume perdagangan menurun, perusahaan cepat-

cepat berusaha menjual barangnya dan menarik piutangnya. 

7) Derajat resiko kemungkinan menurunya harga jual aktiva jangka 

pendek. 

Apabila risiko kerugian ini semakin besar berarti diperlukan 

tambahan modal kerja untuk membayar bunga atau melunasi utang 

jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Untuk melindungi diri hari 

hal yang tidak terduga dibutuhkan modal kerja yang relative besar 

dalam bentuk kas atau surat-surat berharga. 

8) Pengaruh musim 

Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah 

maksimum modal kerja untuk periode yang relative pendek. Modal 

kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-

angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. 

9) Credit rating dari perusahaan 
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Jumlah modal kerja, dalam bentuk kas termasuk surat-surat 

berharga, yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai 

operasinya tergantung pada kebijaksanaan penyediaan uang kas. 

Penyediaan uang kas ini tergantung pada : 

a. Credit rating dari perusahaan (Kemampuan meminjam uang 

dalam jangka pendek) 

b. Perputaran persediaan dan piutang 

c. Kesempatan mendapatkan potongan harga dalam pembelian. 

2.2.2.6. Sumber-Sumber Modal Kerja 

Menurut Jumingan (2006 : 72-74) modal kerja dapat berasal dari 

berbagai sumber, yakni sebagai berikut : 

1) Pendapatan bersih 

Modal kerja diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil 

lainnya yang meningkatkan uang kas dan piutang. Akan tetapi, 

sebagian dari modal kerja ini harus digunakan untuk menutup 

harga pokok penjualan dan biaya usaha yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh revenue, yakni berupa biaya penjualan dan 

biaya administrasi. Jadi, sebenarnya yang merupakan sumber 

modal kerja adalah pendapatan bersih dan jumlah modal kerja yang 

diperoleh dari operasi jangka pendek, dan ini bisa ditentukan 

dengan cara menganalisis laporan perhitungan laba-rugi 

perusahaan. 
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2) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga 

Surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat 

dijual dan dari penjualan ini akan timbul keuntungan. Keuntungan 

yang diperoleh merupakan sumber penambahan modal kerja. 

Sebaliknya, jika terjadi kerugian maka modal kerja akan 

berkurang. 

3) Penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak 

lancar lainnya. 

Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan 

aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar 

lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Keuntungan 

atau kerugian dari penjualan investasi jangka panjang dan aktiva 

tidak lancar lainnya dapat dimasukkan ke dalam pos-pos insidentil 

(extraordinary items). 

4) Penjualan obligasi dan saham serta kontribusi dana dari pemilik. 

Utang hipotik, obligasi, dan saham serta dikeluarkan oleh 

perusahaan apabila diperlukan sejumlah modal kerja, misalnya 

untuk ekspansi perusahaan. 

5) Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. 

Pinjaman jangka pendek (seperti kredit bank) bagi beberapa 

perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, 

terutama tambahan modal kerja yang diperlukan untuk 
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membelanjai kebutuhan modal kerja musiman siklis, keadaan 

darurat, atau kebutuhan jangka pendek lainnya. 

6) Kredit dari supplier atau trade creditor 

Salah satu sumber modal kerja yang penting adalah kredit yang 

diberikan oleh supplier. Apabila perusahaan kemudian dapat 

mengusahakan menjual barang dan menarik pembayaran piutang 

sebelum waktu utang harus dilunasi, perusahaan hanya 

memerlukan sejumlah kecil modal kerja. 

Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah apabila : 

a. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba 

maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan 

investasi dari pemilik perusahaan. 

b. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap 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. (Munawir, 2007 

: 123) 

2.2.2.7. Penggunaan Modal Kerja 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan 

perubahan bentuk maupun penurunan jumla aktiva lancar yang 
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dimiliki oleh perusahaan. Menurut Jumingan (2006 : 74-75) 

penggunaan  modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

lancar adalah sebagai berikut : 

1) Pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang 

jangka pendek (termasuk utang deviden). 

2) Adanya pemakaian prive yang berasal dari keuntungan (pada 

perusahaan perseorangan dan persekutuan). 

3) Kerugian usaha atau kerugian insidentil yang memerlukan 

pengeluaran kas. 

4) Pembentukan dana untuk tujuan tertentu seperti dana pensiun 

pegawai, pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo, 

penempatan kembali aktiva tidak lancar. 

5) Pembelian tambahan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

investasi jangka panjang. 

6) Pembayaran utang jangka panjang dan pembelian kembali saham 

perusahaan. 

Disamping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan 

berkurangnya modal kerja tersebut, ada pula pemakaian aktiva lancar 

yang tidak merubah jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun 

jumlah aktiva lancarnya itu sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan 

modal kerja/aktiva lancar yang hanya menyebabkan atau 

mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal kerja tidak 

berkurang), misalnya : 
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a. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai. 

b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai. 

c. Perubahan suatu bentuk pihutang ke bentuk pihutang yang lain, 

misalnya dari pihutang dagang (Munawir,2007 : 128). 

2.2.2.8. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis 

yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana 

yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja 

perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. 

Kemudian, dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk 

aktivitas apa saja (Kasmir, 2015 : 248). Selain itu analisa sumber dan 

penggunaan dana tersebut merupakan alat analisa keuangan yang 

sangat penting bagi financial manager ataupun para calon kreditur atau 

bagi bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya 

(Munawir,2007:  113). 

Dalam analisis sumber dan penggunaan modal kerja menghasilkan 

suatu laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Langkah-langkah 

dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun Laporan Perubahan Modal Kerja 

Mendapatkan laporan keuangan Neraca dan laba/rugi untuk dua 

periode. Untuk laba/rugi dapat digunakan satu periode. Kedua 

laporan ini dibandingkan dan dihitung perubahannya, naik 
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turunnya. Biasanya dibuat dalam kertas kerja (Sofyan,2006 : 288). 

Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur 

modal kerja antara dua titik waktu. Kemudian dapat diketahui 

adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta perubahan 

modal kerja (Bambang Riyanto,2010 : 355). 

2. Mengelompokkan 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 

(Bambang Riyanto,2010:355). 

3. Mengelompokkan unsur-unsur dalam Laporan Laba ditahan 

kedalam golongan yang perubahannya mempunyai efek 

memberbesar modal kerja dan golongan perubahannya mempunyai 

efek memperkecil modal kerja (Bambang Riyanto,2010 : 355). 

4. Setelah mendapatkan data dari langkah-tersebut maka dapat 

disusun laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. 

 

2.2.3. Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan suatu alat yang menghasilkan persentase dari 

hasil perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. 
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2.2.3.1. Pengertian Rentabilitas 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (Bambang Riyanto, 

2010 : 35) 

Rentabilitas atau profitability, adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Munawir, 2007 : 33)  

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan 

kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya 

secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat 

diketahui dengan memperbandingkannya antara laba yang diperoleh 

dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. 

2.2.3.2. Jenis-Jenis Rasio Rentabilitas 

Menurut Kasmir (2015 : 114) rasio profitabilitas atau rasio 

rentabilitas dibagi dua yaitu sebagai berikut : 

1) Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha 

dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing) 
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2) Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba 

yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas 

tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar. 

Menurut Munawir (2007 : 33) rentabilitas suatu perusahaan dapat 

dihitung dengan dua cara, yaitu : 

1. Perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang 

digunakan (modal sendiri dan modal asing) yang disebut dengan 

rentabilitas ekonomi. 

2. Perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan 

dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik 

perusahaan tersebut, yang disebut rentabilitas modal sendiri atau 

rentabilitas usaha. 

2.2.3.2.1. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi ialah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase (Bambang 

Riyanto,2010 : 36) 

Oleh karena pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, 

maka rentabilitas ekonomi sering dimaksudkan sebagai kemampuan 

suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya 

untuk menghasilkan laba. 
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Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating 

capital/assets). Dengan demikian maka modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam efek (kecuali 

perusahaan-perusahaan kredit) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi. 

Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasinya 

perusahaan, yaitu yang disebut laba usaha (net operating income). 

Dengan demikian maka yang diperoleh di luar perusahan atau dari efek 

(misalnya deviden, coupon dan lain-lain) tidak diperhitungkan dalam 

menghitung rentabilitas ekonomi. Dalam rentabilitas ekonomi dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

(Bambang Riyanto, 2010:36) 

 

2.2.3.2.2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas 

usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi 

pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dengan kata lain 

dapatlah dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di 
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dalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Bambang Riyanto, 2010 : 

44) 

Rentabilitas modal sendiri digunakan oleh perusahaan untuk 

mengetahui berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang 

ditanamkan. Bagi pemilik yang lebih penting sebenarnya adalah berapa 

keuntungan yang diperolehnya dan bukan keuntungan yang diperoleh 

oleh perusahaan. Laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan 

bunga modal asing dan pajak perseroan atau income tax (EAT = 

Earning After Tax). Sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah 

modal sendiri yang bekerja di dalam perusahaan. Rumusnya sebagai 

berikut : 

 

(Bambang Riyanto,2010 : 44) 
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2.2.4. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu kerangka yang menghubungkan antara 

satu konsep dengan konsep yang lain dari penelitian yang akan dilakukan 

dan disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini adapun kerangka konsep 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Dengan kerangka konsep diatas, dapat mengetahui dampak analisis 

sumber dan penggunaan modal kerja terhadap rentabilitas. Modal kerja 

merupakan modal yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. 

Perihal kecukupan tersedianya modal kerja sangat penting karena modal 

kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dan 

mendapatkan keuntungan. Untuk itu dalam suatu perusahaan perlu 

dilakukan pengelolaan modal kerja agar tidak terjadi kekurangan modal 

kerja dan kelebihan modal kerja yang akan berdampak kepada perusahaan 

tersebut, salah satu analisis keuangan yang digunakan untuk mengelola 

modal kerja adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dengan 

Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal 

Kerja 

Terhadap 

Rentabilitas 

- RE 

- RMS 

 

Sumber : diolah penulis 
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indikator-indikator analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Indikator 

sumber modal kerja : 

1. Berkurangnya aktiva tetap 

2. Bertambahnya utang jangka panjang 

3. Bertambahnya modal 

4. Adanya keuntungan dari operasinya perusahaan 

Indikator penggunaan modal kerja : 

1. Bertambahnya aktiva tetap 

2. Berkurangnya utang jangka panjang 

3. Berkurangnya modal 

4. Pembayaran Cash Dividend 

5. Adanya kerugian dalam operasinya perusahaan 

Dari indikator-indikator diatas dapat dilihat dalam suatu laporan 

sumber dan penggunaan modal kerja yang akan dianalisa. Dari laporan 

sumber dan penggunaan modal kerja dapat diketahui naik dan turunnya 

modal kerja. 

Rentabilitas merupakan suatu alat hitung keuangan yang menghasilkan 

persentase dari hasil perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Terdapat 2 cara penilaian rentabilitas yaitu : 
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1. Rentabilitas Ekonomi (RE) 

Penilaian rentabilitas dengan cara ini diperoleh dari hasil 

perbandingan laba usaha atau laba operasional dengan modal 

sendiri dan modal asing dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase. 

2. Rentabilitas Modal Sendiri (RMS) 

Penilaian rentabilitas dengan cara ini diperoleh dari hasil 

perbandingan laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu 

pihak atau laba setelah pajak (EAT) dengan jumlah modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak dan dinyatakan 

dalam persentase. 

Dalam kerangka konsep yang penulis gunakan untuk landasan bahwa 

dapat disimpulkan dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

dapat diketahui naik dan turunnya modal kerja, dengan hal itu dapat 

dihitung berapa tingkat rentabilitasnya yang diukur dengan rentabilitas 

ekonomi dan rentabilitas modal sendiri, apakah dengan adanya kenaikan 

modal kerja rentabilitas juga akan meningkat, ataupun berlaku sebaliknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain (Sugiyono,2006:11). Sedangkan pendekatan kuantitatif 

merupakan jenis data dari penelitian yang berbentuk angka. Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono,2006:15). 

Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara untuk membuat gambaran 

secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan antara fenomena yang di selidiki dengan menggunakan rumus-

rumus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 

3.2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 

di sub sektor makanan yang tercatat di Bursa Efek Inonesia. 
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3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia STESIA 

Surabaya dengan alamat Jl. Menur Pumpungan No. 30, Surabaya 60118 

 

3.4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini merupakan laporan keuangan PT. Wilmar 

Cahaya Indonesia Tbk PT. Sekar Laut Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food  Tbk tahun 2015-2016. Tiga perusahaan tersebut adalah perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah penentuan suatu construct sehingga ia 

menjadi variabel atau variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh periset 

dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi 

periset yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengkururan 

dengan cara yang sama, atau mencoba untuk mengembangkan cara 

pengukuran construct yang lebih baik (Husein Umar, 2003:149). 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016:38) 
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Dengan melakukan definisi operasional untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam pemahaman dan penafsiran pembaca yang 

berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian ini, maka definisi-

definisi variabel yang perlu dijelaskan yaitu : 

Variabel bebas (variabel independent) 

- Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknis 

analisis yang dilakukan menggunaan laporan keuangan dua periode 

dengan mengelompokan sumber-sumber modal kerja dan penggunaan 

modal kerja untuk melihat perubahan naik turunnya modal kerja. 

Variabel terikat (variabel dependent) 

- Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. 

Rasio yang digunakan yaitu : 

a. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha 

atau laba yang berasal dari operasinya perusahaan dengan modal 

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba dan dinyatakan dalam persentase. 

b. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara laba 

setelah dikurangi bunga modal asing dan pajak perseroan atau 
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income tax atau EAT (Earning After Tax) dengan jumlah modal 

sendiri yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan 

dinyatakan dalam persentase. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi kepustakaan 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data 

atau sumber informasi dan membaca literature atau mempelajari 

berbagai buku terutama tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

2. Dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

mengumpulkan data yang bersifat dokumen perusahaan yang dijadikan 

sampel penelititan. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian 

in adalah laporan keuangan yang dapat dari bursa efek Indonesia yang 

diterbitkan resmi oleh perusahaan. 

  

3.7. Teknik Analisis Data 

Agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka data-data yang diperoleh 

tersebut diolah dan dianalisis sebagai berikut : 

1. Menganalisa sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja dengan 

mengelompokan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja 
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antara dua titik tahun yang berbeda yakni tahun 2015 dengan tahun 

2016,  

2. Menghitung rasio rentabilitas selama  tahun dari tahun 2015-2016 

dengan menggunakan Rentabilitas Ekonomi (RE) dan Rentabilitas 

Modal Sendiri (RMS). Yang mana tiap tahunnya dapat dihitung 

dengan rumus : 

a. Rentabilitas Ekonomi 

 

b. Rebtabilitas Modal Sendiri 

 

3. Menganalisa sumber dan penggunaan modal kerja dengan tingkat 

rentabilitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

PT. Bursa Efek Indonesia ( BEI ) aalah lembaga pemerintahyang 

berperan sebagai pnyelenggara bursa , artinya lembaga yang memfasilitasi 

perdagangan efek di Indonesia.  Bursa Efel Indonesia berpusat di Gedung  

Bursa Eek Indonesia  Kawasan Niaga Sudirman , jalan Jendral Sudirman 

52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bursa Eek Indonesia 

merupakan bursa resmi di Indonesia , sehingga bagi para perusahaan yang 

ingin go publik di Indonesia harus melalui BEI.  Termasuk tiga perusahaan 

yangnbergerak pada sub sektor makanan yang penulis pileh sebagai obyek 

penelitian ini yaitu PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT. Sekar Laut 

Tbk dan PT. Tiga Pilar Seahtera Food Tbk.  

 

 

4.1.1. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk  mulai beroperasi secara komersial 

patahun 1971. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup 

kegiatan perusahaan meliputi bidang industri makanan minyak nabati 

spesialis untuk industri makanan dan minuman. Saat ini prouk utama yang 

dihasilkan perusahaan adalah crude palm oil an palm kernel beserta 

turunannya. 
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PT. Sekar Laut Tbk. 

PT. SEKAR LAUT Tbk. Diirikan 19 uli 1976  an mulai beroperasi secara 

komersial 1976. Pabrik perusahaan ini ijalan Jenggolo II/17  Sidoajo. 

Berdasarkan aggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan 

meliputi industri pembuatan krupuk, saos tomat saos sambal bumbu masak 

serta makanan ringan yang diual didalam maupun diluar negeri. 

Produknya dipasarkan dengan merk FINNA. 

 

PT. Tiga Pilar Seahtera Food Tbk 

PT. Tiga Pilar Seahtera Food didirikan pada tanggal 6 anuari 1990 dan 

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. 

Lokasi pabrik mie kering  biskuit dan permen ada di Sragen awa Tengah. 

Usaha perkebunan kelapa sawit ada di beberapa lokasi di Sumatra dan 

Kalimantan. Usaha pengolahan beras ada i di cikarang dan Sragen. Merk 

yang imiliki PT TPS Food antara lain, Ayam 2 Telor, Mie Kreme, Gulas 

Candy Taro, Beras Cap Ayam ago Bihunku dsb. Pada tanggal 11 uni 1997 

saham perusahaan ini efektif tercacat di bursa efek Indonesia.  

 

   

 

4.2. Hasil Temuan Penelitian 

Penulis  akan menyajikan data keuangan perusahaan  yang meliputi  
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1. Neraca Tahun 2015 s/d tahun 2016 

2. Laporan Laba Rugi Tahun 2015 s/d tahun 2016 
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 Laporan Keuangan PT Wilmar 

Cahaya Indonesia ( dalam ribuan 

rupiah) 2015 2016 

NERACA     

Aktia Lancar     

Kas dan bank  Rp          10.820.166   Rp               2.069.220  

Piutang Usaha  Rp       260.193.338   Rp          282.360.633  

Piutang Lainlain  Rp                976.623   Rp                     37.014  

Pinjaman kepada pihak berelasi  Rp       237.095.000   Rp                                 -  

Persrdiaaan  Rp       424.593.167   Rp          558.574.960  

Uang muka pembelian  Rp          52.691.194   Rp            38.892.267  

Pajak dibayar dimuka  Rp       263.362.072   Rp          202.396.062  

Asset lancar lainnya  Rp            3.287.510   Rp               2.925.070  

Jumlah Aset Lancar  Rp   1.249.731.560   Rp      1.084.330.156  

Aset Tidak Lancar     

Aset pajak tangguhan  Rp                               -   Rp            33.941.269  

Estimasi tagihan pajak  Rp            9.504.248   Rp            89.724.651  

Aset Tetap  Rp       221.003.080   Rp          215.976.492  

Assettidak lancar lainnya  Rp            2.299.806   Rp               1.991.584  

Jumlah Aset Tidak Lancar Rp.       232.807.134 Rp.         341.633.996 

TOTAL ASET  Rp   1.485.826.210   Rp      1.425.964.152  

LIABILITIS DAN EKUITAS     

Liabilitis jangka pendek     

Utang Usaha  Rp          84.924.409   Rp          127.744.229  

Utang Lain-lain  Rp          21.051.487   Rp            18.773.228  

Utang bank jangka pendek  Rp       675.755.177   Rp          321.029.635  

Uang muka penjualan  Rp            6.981.982   Rp               4.978.591  

Utang pajak  Rp          11.571.233   Rp            30.884.338  

Utang deviden  Rp                798.746   Rp                   798.746  

Pinjaman dari pihak berelasi  Rp          15.388.267   Rp                                 -  

Jumlah Liabilitis jangka 

pendek 816471301 504208767 

Labilitas Jangka Panjang 29461394 33835271 

Ekuitas     
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Sumber  BEI diolah penulis 

 

  

Sumber  BEI diolah penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah ekitas  Rp       639.893.514   Rp          887.920.113  

Jumlah Liabilitis dan Ekuitas  Rp    1.485.826.210   Rp      1.425.964.152  

LAPORAN Laba Rugi 2015 2016 

      

PENJUALAN 3485733830 4115541761 

BEBAN POKOK Penjualan 3186844410 3680603252 

Laba  Bruto 298889420 434938509 

Beban Usaha 131343968 116379141 

Laba usha  Rp       167.545.452   Rp          318.559.368  

Pendapatan bersih bunga 9685475 5905568 

  177230927 324464936 

Beban Bunga 25274097 32731529 

Laba sebelum pajak 142271355 285827839 

Pajak 35721909 36130826 

Laba Tahun Berjalan  Rp       106.549.446   Rp          249.697.013  



60 
 

 

 

Laporan keuangan PT. Tiga Pilar 
Seahtera Food  ( dalam ribuan rupiah)          2015           2016 

NERACA     

Aktia Lancar     

Kas dan bank  Rp       588.514.000   Rp        295.926.000  

Piutang Usaha  Rp    1.978.613.000   Rp     2.393.724.000  

Aset keuangan lancar lainnya  Rp         13.079.000   Rp        405.737.000  

Piutang  kepada pihak berelasi non 
usaha  Rp                         -   Rp        534.790.000  

Persrdiaaan  Rp    1.569.104.000   Rp     2.069.726.000  

Uang muka pembelian  Rp       224.809.000   Rp        142.204.000  

Pajak dibayar dimuka  Rp           6.464.000   Rp          11.583.000  

Biaya dibayar dimuka  Rp         83.052.000   Rp          95.474.000  

Jumlah Aset Lamcar  Rp   4.463.635.000   Rp    5.949.164.000  

Aktiva Tidak lancar     

Piutang pihak berelasi non usaha  Rp              107.000   Rp            3.440.000  

Aset tidak lancar lainnya  Rp       140.820.000   Rp            4.036.000  

Aset Tetap  Rp    2.344.759.000   Rp     2.587.235.000  

Aset pajak tangguhan  Rp         37.222.000   Rp          30.380.000  

Tanaman perkebunan  Rp    1.308.238.000   Rp                           -  

Biaya tangguhan Pengurusan hak atas 
tanah  Rp       177.129.000   Rp                           -  

Goodwill  Rp         68.399.000   Rp          73.840.000  

Aset tak berwuud  Rp       269.145.000   Rp        264.125.000  

Aset non keuangan tidak lancar lainnya  Rp       231.436.000   Rp        342.319.000  

Jumlah Aset tidak Lancar  Rp    4.597.345.000   Rp     3.305.375.000  

JUMLAH ASET  Rp    9.060.980.000   Rp     9.254.539.000  

Liabilitis     

Lliabilitis  jangka pendek     

Hutang bank angka pendek  Rp    1.668.283.000   Rp     1.888.304.000  

Utang Usaha  Rp       408.991.000   Rp        264.094.000  

Hutang Imbalan kerja jangka pendek  Rp         27.787.000   Rp          15.766.000  

Uang muka penjualan  Rp         12.535.000   Rp                           -  

Utang pajak  Rp         41.180.000   Rp        259.898.000  

Labilitis jangka pendek lainnya  Rp       591.681.000   Rp          76.268.000  

Jumlah Liabilities Jangka Pendek  Rp   2.750.457.000   Rp    2.504.330.000  
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Labilitas Jangka Panjang  Rp    2.343.616.000   Rp     2.485.809.000  
Jumlah Liabilitis jangka pendek dan 
panjamg  Rp       509.073.000   Rp     4.990.139.000  

Ekuitas     

Jumlah ekuitas  Rp    3.966.907.000   Rp     4.264.400.000  

Jumlah Liabiliti dan Ekuitas  Rp    9.060.980.000   Rp          92.439.000  

      

LAPORAN Laba Rugi        2015           2016 

      

PENJUALAN  Rp    6.010.895.000   Rp     6.545.680.000  

BEBAN POKOK Penjualan  Rp    4.737.175.000   Rp     4.862.377.000  

Laba  Bruto  Rp    1.273.720.000   Rp     1.683.303.000  

Beban Usaha  Rp       534.288.000   Rp        401.559.000  

Laba usha  Rp       739.432.000   Rp     1.281.744.000  

Beban Keuangan  Rp       238.999.000   Rp        383.313.000  

Laba sebelum pajak penghasilan  Rp       500.433.000   Rp        898.431.000  

Pajak  Rp         16.685.000   Rp        179.203.000  

Laba Tahun Berjalan  Rp       483.748.000   Rp        719.228.000  

      
Sumber  BEI diolah penulis 

  

 

 

 

 

Laporan keuangan PT. Sekar Laut Tbk.  ( 
dalam ribuan rupiah)          2015           2016 

NERACA     

Aktia Lancar     

Kas dan bank  Rp           7.680.719   Rp          12.779.053 

Piutang Usaha  Rp         87.113.396  Rp         108.361.346  

Piutang Lain-lain  Rp           3.486.357   Rp              2.379.951 

Piutang  kepada pihak berelasi non usaha  Rp               975.127           Rp              1.497.089 

Persrdiaaan  Rp          80.328.938  Rp            90.312.510 

Uang muka pembelian  Rp            3.368.181   Rp            90.312.510 
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Pajak dibayar dimuka  Rp            4.576.352  Rp                     3.142 

ASET Lancar lainnya  Rp            2.9.840  Rp              1.292.384      

Jumlah Aset Lamcar  Rp        189.758.195  Rp         222.686.687 

Aktiva Tidak lancar     

Aset pajak tangguhan  Rp          16.238.667  Rp           19.088.1482 

Aset tidak lancar lainnya  Rp         20.038.901  Rp           23.802.916  

Aset Tetap  Rp       148.556.690   Rp        299.674.475  

Piutang pajak  Rp           2.371.684  Rp             2.841.638 

Penyertaan saham  Rp               145.890  Rp                 145.890 

Jumlah Aset tidak Lancar  Rp       187.351.831  Rp         345.553.067 

JUMLAH ASET  Rp       377.110.748   Rp         568.239.939 

Liabilitis     

Lliabilitis  jangka pendek     

Hutang bank jangka pendek  Rp    57.294.971  Rp             7.272437 

Utang Usaha  Rp    67.428.286  Rp          65.418.130 

Beban yang harus dibayar  Rp    22.703.032  Rp          22.703.032 

Utang lain-lain  Rp        6.776.738  Rp             3.083.808 

Utang pajak  Rp         4.929.869  Rp            3.772.430  

Jumlah Liabilities Jangka Pendek  Rp     159.13.896  Rp       169.302.583 

Labilitas Jangka Panjang  Rp       65.933.237  Rp       102.786.060 

Jumlah Liabilitis jangka pendek dan panjamg  Rp       509.073.000   Rp     4.990.139.000  

Ekuitas     

Jumlah ekuitas  Rp      152.044.668   Rp        296.151.295  

Jumlah Liabiliti dan Ekuitas  Rp      377.110.748  Rp        568.239.939 

      

LAPORAN Laba Rugi        2015           2016 

      

PENJUALAN  Rp      745. 107.032   Rp        833.850.372 

BEBAN POKOK Penjualan  Rp      561.185.818  Rp        619.332.040 

Laba  Bruto  Rp       183.921.913  Rp        214.518.332 

Beban Usaha  Rp       150.335.592   Rp        180.911.622 

Laba usha  Rp         33.586.321     Rp           33.606.710 

Beban Keuangan  Rp            6.210.083  Rp             8.440.504  

Laba sebelum pajak penghasilan  Rp          27.376.238   Rp           25.166.206 

Pajak  Rp            7.309.447  Rp              4.520.085 

Laba Tahun Berjalan  Rp           20.066.791   Rp           20.646.121 

      
Sumber  BEI diolah penulis 
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4.2 Laporan Perubahan Modal Kerja 

 

 

 

 

 Laporan Perubahan  Modal 

Kerja  PT Wilmar Cahaya 

Indonesia ( dalam ribuan rupiah) 2015 2016 

Kas dan bank  Rp          10.820.166   Rp          2.069.220  

Piutang Usaha  Rp       260.193.338   Rp     282.360.633  

Piutang Lainlain  Rp                976.623   Rp               37.014  

Pinjaman kepada pihak berelasi  Rp       237.095.000  

 Rp                                 

-  

Persrdiaaan  Rp       424.593.167   Rp    558.574.960  

Uang muka pembelian  Rp          52.691.194   Rp      38.892.267  

Pajak dibayar dimuka  Rp       263.362.072   Rp    202.396.062  

Asset lancar lainnya  Rp            3.287.510   Rp        2.925.070  

Utang Usaha  Rp          84.924.409   Rp       127.744.229  

Utang Lain-lain  Rp          21.051.487   Rp         18.773.228  

Utang bank jangka pendek  Rp       675.755.177   Rp       321.029.635  

Uang muka penjualan  Rp            6.981.982   Rp            4.978.591  

Utang pajak  Rp          11.571.233   Rp          30.884.338  

Utang deviden  Rp                798.746   Rp                798.746  

Pinja man dari pihak berelasi  Rp          15.388.267   Rp                            0      
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 Laporan Perubahan  Modal 

Kerja  PT Wilmar Cahaya 

Indonesia ( dalam ribuan rupiah) Naik Turun 

Kas dan bank   Rp.  .8.750.946 

Piutang Usaha  Rp        22.167.295 

 Piutang Lainlain 

 

Rp       939.609            

Pinjaman kepada pihak berelasi 

 

Rp. 237.095.000 

Persrdiaaan  Rp        133.981.783 

 Uang muka pembelian 

 

Rp.      13.789.927 

Pajak dibayar dimuka 

 

 Rp      60.966.010 

Asset lancar lainnya 

 

 Rp           362.440 

Utang Usaha 

 

Rp.      42.819..829 

Utang Lain-lain  Rp           2.278.259 

 Utang bank jangka pendek  Rp        354.725.542 

 
Uang muka penjualan  Rp            2.003.391 

 Utang pajak 

 

Rp.       19.313.105 

Utang deviden 

  Pinjaman dari pihak bere lasi  Rp          15.388.267  

 Jumlah kenaikan dan 

penurunan modal kerja  Rp.       976.521.615 RP.     389.380.673 

Kenaikan Modal Kerja 

 

RP.   587.140.681 



65 
 

Laporan Perubahan Modal Kerja  PT. 
Tiga Pilar Seahtera Food  ( dalam ribuan 
rupiah)          2015           2016 

Kas dan bank  Rp       588.514.000   Rp        295.926.000  

Piutang Usaha  Rp    1.978.613.000   Rp     2.393.724.000  

Aset keuangan lancar lainnya  Rp         13.079.000   Rp        405.737.000  
Piutang  kepada pihak berelasi non 
usaha  Rp                         -   Rp        534.790.000  

Persrdiaaan  Rp    1.569.104.000   Rp     2.069.726.000  

Uang muka pembelian  Rp       224.809.000   Rp        142.204.000  

Pajak dibayar dimuka  Rp           6.464.000   Rp          11.583.000  

Biaya dibayar dimuka  Rp         83.052.000   Rp          95.474.000  

Jumlah Aset Lamcar  Rp   4.463.635.000   Rp    5.949.164.000  

Hutang bank angka pendek  Rp    1.668.283.000   Rp     1.888.304.000  

Utang Usaha  Rp       408.991.000   Rp        264.094.000  

Hutang Imbalan kerja jangka pendek  Rp         27.787.000   Rp          15.766.000  

Uang muka penjualan  Rp         12.535.000   Rp                           -  

Utang pajak  Rp         41.180.000   Rp        259.898.000  

Labilitis jangka pendek lainnya  Rp       591.681.000   Rp          76.268.000  
Sumber  BEI diolah penulis 
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Laporan Perubahan Modal Kerja  PT. 
Tiga Pilar Seahtera Food  ( dalam ribuan 
rupiah)          Naik           Turun 

Kas dan bank 
 

 Rp        292.588.000 

Piutang Usaha  Rp       415.111.000 
 Aset keuangan lancar lainnya  Rp        393.658.000 
 Piutang  kepada pihak berelasi non 

usaha  Rp        534.790.000 
 Persrdiaaan  Rp        500.622.000 
 Uang muka pembelian 

 
 Rp         82.605.000  

Pajak dibayar dimuka  Rp           5.119.000  
 Biaya dibayar dimuka   Rp         12.422.000  
 Hutang bank angka pendek 

 
 Rp       220.021.000  

Utang Usaha  Rp       144.897000  
 Hutang Imbalan kerja jangka pendek  Rp         12.021.000  
 Uang muka penjualan  Rp         12535.000  
 Utang pajak 

 
 Rp        218. 718.000  

Labilitis jangka pendek lainnya  Rp       515.413.000  
 Sumber  BEI diolah penulis 

 

 

Laporan Perubahan modal KeraPT. Sekar Laut 
Tbk.  ( dalam ribuan rupiah)          2015           2016 

Kas dan bank  Rp           7.680.719   Rp          12.779.053 

Piutang Usaha  Rp         87.113.396  Rp         108.361.346  

Piutang Lain-lain  Rp           3.486.357   Rp              2.379.951 

Piutang  kepada pihak berelasi non usaha  Rp               975.127           Rp              1.497.089 

Persrdiaaan  Rp          80.328.938  Rp            90.312.510 

Uang muka pembelian  Rp            3.368.181   Rp            90.312.510 

Pajak dibayar dimuka  Rp            4.576.352  Rp                     3.142 

ASET Lancar lainnya  Rp            2.9.840  Rp              1.292.384      

Hutang bank jangka pendek  Rp    57.294.971  Rp             7.272437 

Utang Usaha  Rp    67.428.286  Rp          65.418.130 

Beban yang harus dibayar  Rp    22.703.032  Rp          22.703.032 

Utang lain-lain  Rp        6.776.738  Rp             3.083.808 

Utang pajak  Rp         4.929.869  Rp            3.772.430  
Sumber: BEI diolah penulis 
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Laporan Perubahan modal KeraPT. Sekar Laut 
Tbk.  ( dalam ribuan rupiah)          Naik Turun 

Kas dan bank  Rp           5.098.33 
 Piutang Usaha  Rp         21.247.950 
 Piutang Lain-lain 

 
 Rp              1.106.406 

Piutang  kepada pihak berelasi non usaha  Rp               521.962          
 Persrdiaaan  Rp           9.983.572 
 Uang muka pembelian  Rp          86.944.329  
 Pajak dibayar dimuka 

 
 Rp              4.573.210 

ASET Lancar lainnya 
 

 Rp                  937.456    

Hutang bank jangka pendek  Rp    50.022.534 
 Utang Usaha  Rp        2.010.156 
 Beban yang harus dibayar 

 
 Rp          67.052.746 

Utang lain-lain  Rp          3.69.930 
 ng pajak  Rp          1.17.439 
 Jumlah Kenaikan dan Penurunan Modal 

KeraLiabilitis   Rp      180.679.206  Rp     73.669.818 

Kenaikan Modal Kerja    Rp.       107.009.388 

Jumlah   Rp      180.079.06  Rp        180.079.206  
Sumber: BEI diolah penulis 

  

4.3 Rentabilitas 

Dengan menggunakan laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut 

untuk tahun 2015 sampai tahun 2016, maka penulis dapat menghitung 

tingkat Rentabilitas Ekonomi (RE) dan Rentabilitas Modal Sendiri (RMS), 

sehingga dapat diketahui tingkat RE dan RMS sebagai berikut : 

Rentabilitas Ekonomi = 
Laba Bersih Operasional 

X 100 % 
Total Modal 

          

Rentabilitas Modal Sendiri = 
Laba Bersih (setelah pajak) 

X 100 % 
Modal Sendiri 
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Tingkat RE pada  tahun  2015 - 2016 ketiga perusahaan  sebagai 

berikut : 

PT. Wilmar Cahaya Indonesia 

RE Tahun 2015 = 
167.545.452 

X 100 % = 11,28 % 
1.485.826.210 

                

RE Tahun 20116 = 
318.559.368 

X 100 % = 21,44 % 
1.485.964.152 

 

 

 

PT Tiga Pilar Tbk 

               

RE Tahun 2015 = 
739.432.000 

X 100 % = 8,16 % 
9.060.980.000 

                

RE Tahun 2016 = 
1.281.744.000 

X 100 % = 13.85 % 
9.254.539.000 

 

PT. Sekar Laut Tbk 

RE Tahun 2015 = 
33.586.321 

X 100 % =    8,91 % 
377.110.748 

                

RE Tahun 20116 = 33.606.710 X 100 % = 5,91 % 

       568.239.939 
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Tingkat RMS pada tahun 2015 – 2016 ketiga perusahaan sebagai 

berikut : 

 

      PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

RMS Tahun 2015 = 
106.549.446 

X 100 % = 16,65 % 
639.893.514 

                

RMS Tahun 2016 = 
249.697.013 

X 100 % = 29,10 % 
857.920.113 

  

 

      PT. Tiga Pilar Tbk 

 

               

RMS Tahun 2016 = 
483.748.000 

X 100 % = 24,60 % 
3.966.907.000 

                

RMS Tahun 2017 = 
719.228.000 

X 100 % = 16,87 % 
.4.264.400.000 

 

PT. Sekar Laut Tbk. 

RMS Tahun 2015 = 
20.066.791 

X 100 % = 13,20 % 
152.044.668 

                

RMS Tahun 2016 = 
20.646.121 

X 100 % = 6,97 % 
296.151.295 
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4.4  Pembahasan 

4.4.1 Analisa Sumber Modal Kerja dan Penggunaan Modal Kerja 

Dari hasil penyusunan laporan kenaikan dan penurunan  modal kera 

untuk tiga perusahaan sebagai subyek penelitian penulis untuk tahun 2015 

dan 2106 terlihat bahwa masing-masing perusahaan untuk tahun 2016 

menunjukan ada kenaikan penggunaan modal kerja yang daiperoleh dari 

berbagai sumber.  Yang dapat penulis sajilan sebagai berikut  

 

 

LAPORAN  KENAIKAN  MODAL KERJA 

   2016 

( dalam ribuan rupiah) 

PT. Wilmar Cahaya Indonesia 

Tbk 

Rp. 587.140..681 

PT. Tiga Pilar Seahtera Food 

Tbk 

Rp. 3.217.185.000 

PT> Sekar Laut Tbk Rp. 107.009.338 

Sumber: Diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil laporan perubahan modal kerja untuk tiga perusahaan 

yang penulis teliti intuk tahun pengamatan 2015 – 2016 mengalami 

kenaikan modal kerja smuanya. Akan tetapi ari ketiganya yang kenaikan 

modal kerjanya paling besar adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  
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yaitu sebesar Rp. 3.217.185.000.000. Srdangkan  PT. Wilmar Cahaya 

Inonesia kenaikan yang modal kerja yang terai engan nilai sebesar 

Rp.587.140.681.000. Disusul posisi yang ketiga  kenaikan modal kerja 

yang terjai di PT. Sekar Laut Tbk. Kenaikan yang dicapai sebesar 

RP.107.000.338.000. 

    

    

    

    

.   

    

    

 

 

 

 

 

 

.  
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4.4.2 Analisa Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan suatu alat yang menghasilkan persentase yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan 

aset yang dimiliki. Berikut adalah tabel yang menampilkan hasil 

perhitungan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri pada tahun 

2015 dan 2016. 

4.4.2.1 Rentabilitas Ekonomi 

 

 

Nama 

Perusahaan 

2015 2016 Kenaikan   

(penurunan) 

PT. WilmarTbk 11,28% 21,44% 10,16% 

PT.TPS Tbk 8,16% 13,85% 5,69% 

PT. Sekar Laut  8,91% 5,91% ( 3% ) 

Sumber: Dioalh Penulis 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel  tersebut dapat diketahui bahwa rentabililitas 

ekonomi yang menunjukan efektifitas perusahaan dalam 

mengopeasionalkan aset perusahaanpadai tahun 2016 smenunjukan 
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bahwa dua perusahaan menggambarkan hasil yang baik dalam 

mengngelola asetnya, karena kenaikan rentabilitas ekonomi yang 

dicapai oleh PT. Wilmar Cahaya Inonesia Tbk dan PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food signifikan. rentabilitas ekonomi setiap tahunnya juga 

mangalami kenaikan.signifikan 

 

4.4.2.2 Rentabilitas M odal Sendiri 

Nama 

Perusahaan 

2015 2016 Kenaikan   

(penurunan) 

PT. WilmarTbk 16,65% 29,10% 12,45% 

PT.TPS Tbk 24,60% 16,87% 7,73% 

PT. Sekar Laut  13, 20% 6,97% ( 6,233% ) 

   

 

Pada tabel iatas terlihat rentabilitas yang diperoleh perusahaan 

yang menggambarkan  kontribusi perusahaan kepada para pemegang 

saham mengalami kenaikan sangat baik untuk PT. Wilmar Tbk. dan 

PT. TPS Food Tbk.  Dimana PT. Wimar kenaikan  RMSnya sebesar 

12,11% seangkan PT. TPS Foo kenaikan yang diperoleh sebesar 

7,72%Seangkan yang kurang menguntungkan untuk para pemegang 

saham RMS yang diperoleh PT. Sekar Laut Tbk, RMSnya turun 

sebesar 3% .. 
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4.4.3 Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Terhadap Rentabilitas 

Berdasarkan laporan sumber dan penggunaan  modal kerja tahun 2014-

2017 dan laporan rasio rentabilitas perusahaan tahun 2014-2017 yang telah 

disusun, kemudian diperbandingkan untuk mengetahui bagaimana hasil 

yang akan terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan modal kerja 

terhadap rasio rentabilitas. 

 

 

Nama 

Perusahaan 

Kenaikan Modal 

Kerja 

Kenaikan   

(penurunan)  

RE 

Kenaikan   

(penurunan) 

RMS 

PT. WilmarTbk Rp. 587.140.681 10,,16% 12,45% 

PT.TPS Tbk Rp. 3.217.185,000  5.69% 7,73% 

PT. Sekar Laut  Rp. 107.009.388 (3%) ( 6,233% ) 

Sumber:: Diolah Penulis 

Terlihat paa tabel diatas semua perusahaan mengalami kenaikan modal kera pada 

tahun 2016, akan tetapi engan adanya kenaikan modal kerja tersebut akibat pada 

perusahaan berbeda. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab IV, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan 

dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan dan analisa yang telah dilakukan oleh 

penulis dalam membuat laporan sumber dan penggunaan 

modakerja dapat diketahui bahwa semua perusahaan yang penulis 

telitimengalami kenaikan modal kerja  

2. Tingkat rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas modal sendiri 

atas kenaikan modal kera tersebut berakibat yang berbeda. Untuk 

PT.Wilmar Cahaya Inonesia Tbk dan Tiga Pilar Seahtera Food 

menunjukan adanya kenaikan yang signifikan atas kenaikan modal 

kera yang dimilikiperusahaan paa tahun pengamatan penulis yaitu 

tahun 2015 dan tahun 2016.. 

. 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan mencoba 

untuk memberikan saran-saran yang dapat diharapkan berguna bagi PT. 

Indal Aluminium Industry Tbk berikut saran dari penulis : 
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1. Perusahaan perlu memperhatikan dan hati-hati dalam mengalokasikan 

sumber-sumber dan penggunaan modal kerjanya.  

2. Agar hasil penelitian ini dapat dijamin hasilnya. Apabila dikemudian 

hari ada yang megambil judul yang sama menamnbah jumlah 

perusahaan yang diteliti dan tahun pengamatannya 
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