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BAB  IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.  Sejarah Berdirinya PT. Kalbe Farma, Tbk (Persero) 

Kalbe Farma didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh enam 

bersaudara. Mulai beroperasi dari sebuah garasi di Jakarta Utara, Kalbe farma 

yang saat itu  dikomandoi oleh DR. Boenjamin Setiawan , Khouw Lip Tjoen, 

Khouw Lip Hiang, Khouw Lip Swa, Maria Karmila, F. Bing Aryanto 

bertumbuh sehingga pada akhirnya memiliki pabrik di Pulomas, Jakarta 

Timur pada tahun 1971. Daerah aktivitasnya pun mulai berkembang yang 

sebelumnya hanya di Jakarta mulai merambah daerah-daerah lain di 

Indonesia. Secara bertahap, Kalbe membuka cabang-cabang didaerah dan 

dalam 10 tahun sejak berdiri, Kalbe telah mencakup seluruh Indonesia. Dari 

sisi produk, Kalbe juga terus mengembangkan line produknya sehingga 

menjadi salah satu perusahaan farmasi yang cukup diperhitungkan di 

Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan  (Ethical)  atau obat yang 

dijual bebas  (OTC/Over The Counter). Ditengah maraknya persaingan 

dengan perusahaan sejenis lainnya, Kalbe melakukan terobosan dengan 

mendiferensiasi diri dalam beberapa hal. Untuk produk-produk yang 

diluncurkan, Kalbe selalu meluncurkan produk-produk yang inovatif dan 

relative memiliki diferensiasi dibandingkan para kompetitor. Dari sisi 
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pemasaran, pada saaitu Kalbe juga melakukan terobosan dengan mempelopori 

pola-pola pemasaran yang dilakuka perusahaan multinasional, yang sekrang 

dikenal dengan medical presentatif. Terobosan lain yang memperlihatkan visi 

kuat Kalbe terhadap kualitas, sekaligus untuk meraih kepercayaan asing, 

adalah mengembangkan kerjasama strategis dengan beberapa perusahaan 

multinasional, khusunya dari Jepang.  

Periode berikutnya, tahun 1976-1985, adalah era dimana 

perkembangan fisik masih terus berlangsung dan dilanjutkan dengan 

diversifikasi usaha. Pada tahun 1977, Kalbe sudah menjadi salah satu 

kekuatan utama pada kategori obat- obatan ethical dan mampu bersaing engan 

perusahaan –perusahaan multinasional. Langkah berikutnya adalah 

memperkuat diri dibidang OTC (Over The Counter). Untuk itu,  pada tahun 

1977 didirikan PT. Dankos Laboratories, yang lebih memfokuskan diri 

dibidang OTC. Pada tahun 1985, Kalbe mengakuisisi PT. Bintang Toedjoe 

yamh juga kuat di OTC serta PT. Hexpharm Jaya yang sebagian besar 

produknya  merupakan pemegang lisensi dari jepang. 

Selain diversifikasi dibidangnya, yaitu farmasi, Kalbe juga mulai 

merambah bidang pengemasan dan makanan kesehatan. Sementara itu sesuai 

dengan regulasi pemerintah, pada tahun 1981 bisnis distribusi Kalbe dialihkan 

keoada PT. Enseval. Memasuki periode berikutnya tahun 1986 hingga 

Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997, Kalbe kembali ke 

bisnis inti  (core business).  Meski pada awalnya masih agresif melakukan 
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ekspansi dalam diversifikasi, belakangan kalbe melakkan langkah-langkah 

konsolidasi dalam rangka kembali ke bisnis inti. Sayangnya, langkah tersebut 

belum cukup cepat sehingga kalbe juga sempat merasakan imbas krisis 

keuangan pada tahun 1997. 

Manajemen Kalbe memutuskan untuk fokus pada bidang-bidang yang 

dipercaya menjadi lokomotif pertumbuhan  pada era berikutnya, antara lain 

susu dan nutrisi bayi. Konsekuensinya, bisnis-bisnis yang tidak relevan dijual 

atau dimitrakan edngan pihak asing, misalnya penjualan PT. Bukit manikam 

Sakti yang bergerak dibidang makanan Arnotts. Bisnis nutrisi makanan 

kemudian dikonsolidasi kedalam PT. Sanghiang Perkasa. Dipihak lain, Kalbe 

mulai memasuki bisnis menuman energy pada tahun 1993, dengan produk 

Extra Joss. 

Pada periode ini juga tercatat beberapa keputusan penting para pendiri 

Kalbe untuk masuk menjadi perusahaan profesional. Tujuannya agar Kalbe 

tetap berdiri secara kokoh dan profesional. Salah satu caranya adalah dengan 

menjadi perusahaan public. Langkah tersebut dimulai ketika pada awal tahun 

1989 PT. Igar Jaya dan PT. Dankos Labrotaries melakukan penawaran public  

(IPO/initial public offering). Langkah tersebut kemudian dilanjutkan oleh 

penawaran public untuk saham Kalbe sendiri pada tahun 1991 dan Enseval 

Putera Mega Trading (EPMT) pada tahun 1994.  
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Puncak dari konsolidasi adalah penggabungan usaha antara kalbe  

dengan Dankos dan Enseval menjadi satu perusahaan pada tanggal 16 

Desember 2005 lalu. Tujuannya adalah menjadikan Kalbe sebagai perusahaan 

farmasi regional terbesar dikwasan asia tenggara sehingga peluang untuk 

meningkatkan efisiensi dan  efektiftas kedepan menjadi terbuka lebih lebar. 

Sementara itu Kalbe juga mengambil ancang-ancang untuk bersaing secara 

global. Selain menjalin kemitraan strategis dengan mitra-mitra internasional, 

semua kegiatan internasional Kalbe juga dikonsolidasikan kedalam suatu 

organisasi yaitu Kalbe Group International Division, yang diharapkan menjadi 

motor untuk memacu pertumbuhan bisnis intrenasional.  

Empat puluh lima tahun sudahKalbe menjalani kehidupannya, 

kehidupan yang didasari visi luhur untuk mengabdikan ilmu pengetahuan, 

khusunya dibidang kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga 

tercipta kehidupan yang lebih baik. Kalbe semakin siap untuk  menghadapi 

berbagai tantangan yang sudah didepan mata yaitu era pasar bebas. 

Berikut ini adalah kronologi sejarah perkembangan PT. Kalbe Farma, 

Tbk dari tahun 1966-2009: 

Tahun Sejarah 

1966 Pendirian Perseroan dengan nama PT. Kalbe Farma. 

1977 Akuisisi PT. Dankos Laboratories. 

1981 
Pengalihan bisnis distribusi kepada PT. Enseval sesuai 

dengan ketentuan peraturan pemerintah. 

1985 Akuisisi PT. Bintang Toedjoe dan PT. Hexpharm Jaya. 

1989 
PT. Igar Jaya dan PT. Dankos Laboratories melakukan 

Penawaran Umum Perdana. 
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1991 PT Kalbe Farma melakukan Penawaran Umum Perdana. 

1993 
Akuisisi PT Sanghiang Perkasa dan konsolidasi bisnis nutrisi 

ke dalam anak perusahaan ini. 

1994 

Memulai bisnis minuman energi dengan peluncuran Extra 

Joss dan PT. Enseval Putera Megatrading melakukan 

Penawaran Umum Perdana. 

1995 
Dilusi 50% kepemilikan pada PT. Helios Arnott’s Indonesia 

yang bergerak dalam bisnis makanan. 

1997 

Penjualan sisa 50% kepemilikan pada PT. Helios Arnott’s 

Indonesia, penjualan divisi pengemasan gelas kepada Schott 

Glasswerke Betteiligungs GmBH, akuisisi merk Woods, dan 

akuisisi 80% saham PT Saka Farma Laboratories. 

2005 Konsolidasi grup Kalbe. 

2006 

Memperluas cakupan regional, membangun merk dan 

infrastruktur global, meningkatkan fokus bisnis melalui 

penggabungan usaha dan akuisisi, meningkatkan 

pengembangan penemuan obat, serta membangun jaringan 

dan kemitraan global. 

2007 

Meluncurkan logo perusahaan yang baru sebagai bagian dari 

proses transformasi. Produk-produk Kalbe memasuki semua 

negara ASEAN, kecuali Laos. Pendirian Stem Cell dan 

Cancer Institute, adanya implementasi perbaikan 

pengelolaan rantai pasokan secara menyeluruh, dan sistem 

teknologi informasi yang terintegrasi. 

2008 

Pendirian PT. Renalmed Tiara Utama yang bergerak di 

bidang perdagangan dan peralatan kesehatan, perolehan izin 

edar TheraCIM di Indonesia dan Filipina, dan peresmian 

outlet pertama Klinik Mitrasana di Cikarang. 

2009 

Peningkatan kepemilikan atas PT. Saka Farma Laboratories 

hingga 100% melalui PT. Bintang Toedjoe, peningkatan 

kepemilikan atas PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk 

hingga 83,75% melalui Penawaran Tender, pelunasan 

obligasi Kalbe Farma tahun 1 tahun 2006 sejumlah Rp 300 

Milyar, dan pelaksanaan strategi Productivity-Inovation-

Cash-Flow (PIC). 
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4.1.2. Kegiatan dan Platform Usaha  

Bisnis Kalbe kini terbagi dalam tiga bidang besar, yaitu kesehatan  

konsumen  (consumer Health),  obat-obatan resep  (prescription 

pharmaceuticals), serta distribusi dan pengemasan (distribution and 

packaging). 

Consumer Health    yang meliputi semua produk OTC,  nutrisi dan 

minuman energy, memiliki kontribusi sekitar 47% dari pendapatan Kalbe. 

Sementara itu ethical  memiliki kontribusi sekitar 23% sedangkan bidang 

distribusi dan pengemasan 30%.  

Posisi Kalbe dipasar juga sangat baik. Untuk produk-produk  

kesehatan konsumer, Kalbe kini menjadi pemimpin pasar dengan produk-

produk unggulan seperti extra Joss, Promag, Fatigon Group, Waisan, 

Entrostop, Komix, Woods, Neo Entrostop, Kalpanax, X-ion, Mixadin, 

Mextril, Mixagrif, Neuralgin, Cerebrofit Group, Caxon, Chil Mil, Milna, 

Prenagen, Diabetadol dan lain-lain.  

Untuk bidang resep, selain memiliki obat-obatan yang merupakan 

aliansi strategis dengan perusahaan multinaisional. Kalbe juga memiliki obat 

generik bagi masyarakat luas. Sedangkan dibidang distribusi dan pengemasan, 

Kalbe 54 merupakan jaringan distribusi farmasi terbesar di Indonesia, dengan 

memiliki pusat distribusi. 
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  PT. Kalbe Farma, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

farmas serta riset dan pengembangan, yang mana dalam produksinya 

menghasilkan berbagai jenis produk dan layanan kesehatan yang bermanfaat 

bagi para konsumen. Dalam menjalankan usaha, PT. Kalbe Farma, Tbk 

berfokus pada 4 divisi yang masing-masing memberikan kontribusi yang 

menguntungkan bagi perusahaan dimana dalam periode 2008-2010, PT. Kalbe 

Farma, Tbk telah mengembangkan beberapa jenis produk pada masing-masing 

divisi yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Divisi obat resep  

Divisi obat resep Kalbe menguasai pangsa pasar tertinggi di pangsa 

pasar obat resep Indonesia pada tahun 2010 yakni: sebesar 14% pangsa pasar 

di antara sekitar 200 perusahaan farmasi di Indonesia. Pada divisi ini, Kalbe 

terus berupaya untuk memperluas portfolio produknya dengan mengandalkan 

pendekatan pelayanan holistik bagi para konsumen. 

 Perseroan memiliki rangkaian obat resep yang lengkap untuk seluruh 

segmen ekonomi masyarakat yang terdiri dari: obat paten, obat 

generik, dan obat generik bermerk yang disalurkan ke rumah sakit, 

apotek hingga toko obat melalui jaringan distribusi yang terintegrasi 

dan tim penjualan yang fokus pada masing-masing segmen. 

 Produk obat untuk seluruh kelas terapi kanker, ginjal, dan diabetes 

seperti: Nocid, obat penderita gagal ginjal kronik untuk pemakaian 

jangka panjang, Pionix, obat oral anti diabetik, dan TheraCIM yang 
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merupakan antibody untuk terapi kanker kepala dan leher, tumor otak, 

dan tumor lainnya. 

 Kalbe juga mengembangkan produk baru untuk perawatan mata yang 

efektif seperti: RG Choline dan Cationorm. 

 Beberapa produk unggulan divisi obat resep Kalbe adalah produk-

produk pareto seperti: Brainact, Neurotam, Neuralgin RX, dan produk 

lisensi seperti: Cefspan, Fixef, Cravit, Reskuin, Paxus, Alloclair, dan 

Truvaz yang termasuk dalam kategori obat generik bermerk. 

2. Divisi produk kesehatan 

Dalam divisi produk kesehatan Kalbe terdapat 2 kategori produk yakni: 

 Minuman energi seperti: Extra Joss dan E-Juss. 

 Obat bebas 

Portfolio Kalbe mencakup lebih dari 6 kelas terapi obat bebas yang 

merupakan penopang utama dari penjualannya. 

Jenis Terapi Nama Produk 

Obat maag Promag dan Waisan. 

Obat diare Neo Entrostop. 

Obat batuk Komix, Woods, Mextril, Mixadin. 

Obat flu Mixagrip, Procold. 

Anti-fungal Kalpanax dan Mikorex. 

Suplemen 

multivitamin dan 

vitamin C 

Cerebrofit, Cerebrofort, Fatigon, 

Sakatonik, dan Xon-Ce. 

 

Selain itu, Kalbe juga meluncurkan 8 produk kesehatan baru berbahan 

dasar alami dan herbal yang diantaranya adalah Bintangin, Remufit, JossFit, 

dan produk herbal yang bernama Mensana yang berfungsi untuk mengurangi 
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keluhan selama menstruasi dengan kemasan sachet yang lebih praktis, serta 

minuman kesehatan Tipco Fruit Juice yang bekerja sama dengan perusahaan 

Thailand.  

3. Divisi nutrisi 

Divisi nutrisi Kalbe meluncurkan sebuah merk baru yang bernama 

Kalbe Nutritionals yang telah dirintis sejak tahun 1982, yang mencakup 

11 rangkaian produk-produk nutrisi yang lengkap untuk seluruh usia 

konsumen mulai dari bayi hingga usia senja dan produk konsumen dengan 

kebutuhan khusus.  

Beberapa produk unggulan Kalbe dalam divisi ini: 

 Morinaga Platinum Series; 

 Prenagen pada pasar produk susu ibu hamil dan menyusui; 

 Diabetasol pada pasar minuman diabetik;  

 Milna pada pasar makanan produk bayi dan balita. 

Pada tahun 2010, Kalbe juga melakukan pengembangan varian baru 

pada produk susu kesehatan dewasa Entrasol Gold untuk konsumen usia 

paruh baya, produk Milna Toddler Pudding dan Milna Toddler Milk with 

Vegetable untuk bayi, dan minuman susu baru yang bernama KidZee dan Zee 

yang diarahkan ke dalam segmen kelas menengah pada kelompok usia pra-

remaja dan remaja. 
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4. Divisi distribusi dan kemasan 

Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Kalbe memfokuskan 

distribusi produk-produknya termasuk penjualan peralatan kesehatan 

secara lancar dan merata ke jutaan outlet di seluruh Indonesia baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menjamin 

ketersediaan produk dan peningkatan penetrasi produk Perseroan ke 

daerah baru. Jaringan distribusi farmasi Kalbe yang paling luas di 

Indonesia dijalankan oleh PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dan anak 

perusahaannya yang berada di kota Jakarta dan Surabaya, serta 65 cabang 

lainnya yang mampu untuk menjangkau lebih dari 1.000.000 outlet di 

Indonesia. 

Selain itu, divisi distribusi juga menjalankan aktivitas perdagangan 

yang dinamis dan terus berkembang yang mencakup penjualan bahan 

baku industri farmasi, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan hewan 

yang dipasok dari produsen lokal dengan mengimpor dari negara Eropa, 

Asia, Amerika, dan Australia. Sedangkan pada divisi kemasan, Kalbe 

memasok berbagai bentuk kemasan seperti: kotak, composite can, dan 

kemasan fleksibel yang terbuat dari bahan aluminium foil/plastik untuk 

produk obat-obatan, kosmetik, bahan bangunan, obat hewan, dan 

makanan kesehatan Indonesia.  
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Dalam divisi ini, Perseroan berkomitmen untuk terus berupaya 

memperkokoh keberadaan distribusi divisi melalui perluasan jangkauan, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, menumbuh-kembangkan 

budaya perbaikan berkelanjutan (continious improvement), dan pemanfaatan 

teknologi informasi di masa yang akan datang. 

4.1.3.  Moto, Visi, Misi, Goal, dan Strategis  

 1.  Moto 

     “The Scientific Pursuit of Health for a Better Life”. 

2.  Visi  

“Menjadi perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan, baik dipasar  

Indonesia maupun Global, dengan merk yang kuat, didasarkan oleh 

manajemen yang unggul serta ilmu dan teknologi yang unggul”  

3.  Misi  

“Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik”  

4.  Goal  

“Siap menghadapi berbagai tantangan era pasar bebas dan menjadi yang 

terdepan”  

5. Strategi  

“Selalu berinovasi untuk memenangkan persaingan”  
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4.1.2.  Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk (Persero)  

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Kalbe Farma memiliki 

struktur organisasi sehingga roda perusahaan dapat terarah dengan baik. 

Adapun struktur organisasi PT Kalbe Farma, Tbk adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Kalbe Farma, Tbk 
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4.1.5.  Dekripsi Tugas  

1.  Dewan komisaris dan Direksi  

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:  

a. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan yang ditetapkan oleh direksi 

dalam mengelola perseroan serta memberikan masukan/nasehat pada 

direksi.   

b. Mengadakan pertemuan secara berkala una membahas berjalannya      

operasional perseroan.  

c. Mengusulkan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan direksi 

yang akan diajukan dan disetujui dalam RUPST.  

d.  Menetapkan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi, berdasarkan wewenang yang diberikandalam RUPST dan 

menunjuk anggota komite audit.  

2.  Komisaris Independen  

 Pada tanggal 31 Desember 2007, Dewan Komisaris terdiri dari 5 anggota: 

Presiden Komisaris, 2 komisaris dan 2 Komisaris Independen.  

Tugas dan tanggung jawab direksi  

Tugas dan tanggung jawab direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris  

sesuai wewenang yang diberikan oleh pemegang saham dalam RUPST.  
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3.  Komite Audit  

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:  

a. Mendorong  terciptanya  struktur pengendalian internal yang     

memadai.  

b.   Meningkatkan kualitas transparansi dan laporan keuangan.  

c. Melakukan kajian atas lingkup dan kesesuaian audit eksternal,       

kewajaran honorarium audit eksternal serta independensi dan 

objektivitas auditor eksternal.  

d.  Membuat surat yang memuat penjabaran  tugas dan tanggung jawab  

Komite audit untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai yang 

dibutkan oleh auditor eksternal.  

 4.  Komite Remunerasi  

 Susunan kegiatan Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:  

Ketua      : Boenjamin Setiawan  

Anggota  : Nina Gunawan  

  Johannes Setijono  

Komite ini mebantu Dewan Komisaris dalam menentukan jumlah  

remunerasi yang diberikan bagi para komisaris dan direktur.  
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5.  Komite Nominasi  

Susunan keanggotaan Komite Nominasi adalah sebagai berikut:  

Ketua      : Boenjamin Setiawan 58  

Anggota  : Nina Gunawan  

 Johannes Setijono  

Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan 

sistem dan kebijakan nominasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.  

6.  Komite Risiko Usaha  

Susuanan keanggotaan Komite Risiko usaha adalah sebagai berikut:  

Ketua       : Nina Gunawan  

Anggota  :  Johannes Setijono  

        Johannes Berchman Apik Ibrahim  

           Vidjongtius  

Komite ini mengawasi mekanisme identifikasi, kajian dan 

penanggulangan risiko yang dihadapi oleh perseroan.  

7.  Komite GCG  

Susunan keanggotaan GCG adalah sebagai berikut:  
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Penasihat  : Nina Gunawan  

 Johannes Setijono  

      Johannes Berchman Apik Ibrahim  

      Budi Dharma Wreksoatmodjo  

Ketua       :  Justian Sumardi  

Wakil Ketua  :  Agustinus Haryono   

Anggota   :  Irma Euginia  

     Maria Teresa Fabiola  

     Johannes Bayu Trisnobuwono  

     Sayuri Tatang  

 Wastuti Lestari Tambunan  

8.  Sekretaris Perusahaan  

Tugas dan Tanggung jawab Sekretrasi Perusahaan adalah sebagai berikut:  

a.  Memantau  pekembangan dan perubahan regulasi dibidang pasar  

    modal.  

b.  Memberi informasi kepada publik terkait kondisi perseroan  

c.  Memberi masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap regulasi  
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dan UU pasar modal.  

d.  Bertindak sebagai penghubung antara perseroan dengan otoritas pasae  

         modal serta komunitas investor para investor.  

e.  Menyimpan daftar khusus dan daftar pemegan saham  

f.  Mengorganisir RUPST dan RUPSLB.  

4.2.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga dari analisi tersebut 

dapat diketahui dari mana perusahaan memperoleh sumber modal kerja dan 

bagaimana perusahaan menggunaan modal kerja tersebut. Disamping itu juga 

untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut 

sehingga akan memberikan gambaran bagaimana pihak manajemen mengelola 

modal kerja yang ada dalam perusahaan. Selain berguna bagi manajemen juga 

berguna bagi pihak kreditur. Jika suatu perusahaan dapat memeproleh dan 

menggunakan modal kerjanya dengan baik, maka perusahaan tersebut dapa 

berkembang dengan baik pula. 

Dari hasil data keuangan yang diperoleh berupa neraca PT.Kalbe 

Farma Tbk (Persero) tahun 2008-2012 dapat diperoleh gambaran tentang 

perkembangan perusahaan dalam usaha melanjutkan kegiatannya, dapat 

dilihat dari kondisi keuangannya. Analisis terhadap laporan keuangan, pihak 
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manajemen dapat mengetahui perkembangan keuangan perusahaan. Dari 

perkembangan itu akan diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai.  

Neraca yang dibandingkan yaitu tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 

2012. Dengan menganalisi neraca tersebut akan dapat dilihat secara total 

mengenai item-item yang mempengaruhi modal kerja. Neraca yang 

dibandingkan adalah aktiva lancar dan hutang lancar yang merupakan unsur 

modal. Setelah mengadakan perbandingan terhadap neraca maka akan 

diketahui besarnya perubahan modal kerja sehingga laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja dapat disusun. 

Agar mempermudah dalam mengadakan analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja pada PT.Kalbe Farma tbk (Persero) maka peneliti 

akan menyajikan terlebih dahulu penyusunan neraca perbandingan menjadi 3 

kelompok, yaitu neraca perbandingan tahun 2008-2009, neraca perbandingan 

2010-2011 dan neraca perbandingan 2011-2012. 

4.2.1. Analisis Terhadap Neraca Perbandingan 

Neraca perbandingan adalah tekhnis analisis dengan 

memperbandingkan neraca untuk dua periode atau lebih untuk mengetahui 

perubahan-perubahan yang terjadi. Berikut neraca perbandingan periode 

2008-2009 : 
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Tabel 4.1 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Neraca Perbandingan (dalam jutaan rupiah) 

31 Desember 2008 - 31 Desember 2009 

KETERANGAN 

TAHUN PERUBAHAN 

2008 2009 NAIK TURUN 

Aktiva Lancar     

kas da setara kas 1.321.797 1.562.664 240.867   

investasi jangka pendek 124.748 62.596   62.152 

piutang usaha 935.357 1.203.940 268.583   

piutang lain-lain 65.803 114.138 48.335   

persediaan bersih 1.606.123 1.561.382   44.741 

aktiva lancar lainnya 114.223 197.170 82.947   

          

Jumlah aktiva lancar 4.168.054 4.701.892 533.838 106.893  

Aktiva Tidak Lancar     

Aktiva tidak lancar     

Piutang hubungan istimewa 4.838 3.941  
 

897  

aktiva pajak tangguhan 33.063 29.354   3.709 

tagihan restitusi pajak 

penghasilan 
44.005 35.133   8.872 

aset tetap 1.327.426 1.398.127 70.701   

ativa tidak berwujud 82.407 261.359 178.952   

uang muka pembelian aset 

tetap 
24.358 26.537 2.179   

aktiva tidak lancar lainnya 
19.756 

 

26.100 
6.344 

 

Jumlah Aktiva Tidak 

Lancar 
1.535.777 1.780.554 244.777 13.478  

Jumlah Aktiva 5,703,832 6,482,446 778.614 120.371  
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Lanjutan 

 

KETERANGAN 

NERACA PERUBAHAN 

2008 2009 NAIK TURUN 

Kewajiban Lancar     

pinjaman jangka pendek 145.888 339.131 193.243   

hutang usaha 305.567 481.511 175.944   

hutang lain-lain 92.524 119.835 27.311   

biaya yang masih dibayar 269.366 359.976 90.610   

hutang pajak 177.900 273.181 95.281   

hutang jangka panjang yg 

jatuh 1 thn 
        

           hutang obligasi 258.550     258.550 

           hutang sewa 574 500   74 

Jumlah kewajiban lancar 1,250,371 1,574,137 323,766 258.624  

Kewajiban Tidak Lancar     

kewajiban pajak tangguhan 7.710 8.326 616   

hutang jangka panjang         

              hutang obligasi -  -      

              hutang sewa 490 1.045 555   

estimasi gaji karyawan 99.515 108.002 8.487   

akumulasi kerugian 900     900 

Jumlah Kewajiban Tidak 

Lancar 
108.618 117.374 8.756 900  

Jumlah Kewajiban 1.358.989 1.691.512 332.522 259.524  

Goodwill Negatif 306 262   44 

Hak Minoritas Atas 

Aktiva Bersih  
722.136 480.233   241.903 

Ekuitas     

modal saham 507.800 507.800 0 0 

agio saham 2.640 2.640 0 0 

Selisih transaksi perubahan 

ekuitas 
290  (7.067)    (6.777)  

Selisih transaksi 

restrukturisasi entitas 

sepengendalian 

(36.758)  (36.758)   0    

laba (rugi) (4.649)  102  4.751    

selisih kurs atas penjabaran 5.056 3.025   2.031 

saldo laba         
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Lanjutan  

 

KETERANGAN 

NERACA PERUBAHAN 

2008 2009 NAIK TURUN 

          telah ditentukan 

penggunaannya 
33.089 40.157 7.068   

          belum ditentukan 

penggunaannya 
3.648.440 4.489.141 840.701   

modal saham (569.510) (688.603) (119,093)   

ekuitas bersih 3.622.399 4.310.437 688.038   

JUMLAH KEWAJIBAN 

DAN EKUITAS 
5.703.832 6.482.446 778.614   

Dari neraca perbandingan tahun 2008-2009 diatas menunjukan beberapa 

unsur dari kedua sisi baik aktiva maupu pasiva yang mengalami peningkatan, 

penurunan, maupun yang tidak berubah adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva  

Unsur-unsur yang mengalami peningkatan adalah kas dan setara kas 

Rp.240.867.000.000,  piutang usaha Rp.268.583.000.000, piutang lain-lain 

Rp.48.335.000.000, aktiva lancar lainnya Rp.82.947.000.000, aset tetap 

Rp.70.701.000.000, aktiva tidak berwujud Rp.178.952.000.000, aktiva 

tidak lancar lainnya Rp.6.344.000.000, uang muka pembelian aset tetap 

Rp.2.179.000.000. Unsur-unsur aktiva yang mengalami penurunan adalah   

investasi jangka pendek Rp.62.152.000.000,  persediaan bersih 

Rp.44.741.000.000, Piutang hubungan istimewa Rp.897.000.000, aktiva 

pajak tangguhan Rp.3.709.000.000, tagihan restitusi pajak penghasilan 

Rp.8.872.000.000. 
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2. Pasiva  

Unsur-unsur pasiva yang mengalami peningkatan adalah pinjaman jangka 

pendek Rp.193.243.000.000, hutang usaha Rp.175.944.000.000,  hutang 

lain-lain Rp.27.311.000.000, biaya yang masih dibayar 

Rp.90.610.000.000, hutang pajak Rp.95.281.000.000, kewajiban pajak 

tangguhan Rp.616.000.000, hutang sewa Rp.555.000.000, estimasi gaji 

karyawan Rp.8.487.000.000, laba (rugi) Rp.4.751.000.000, telah 

ditentukan penggunaannya Rp.7.068.000.000, belum ditentukan 

penggunaannya Rp.840.701.000.000, modal saham Rp.119,093.000.000. 

unsur-unsur pasiva yang mengalami penurunan adalah hutang obligasi 

Rp.258.550.000.000, hutang sewa Rp.74.000.000, akumulasi kerugian 

Rp.900.000.000, Good will negatif Rp.44.000.000, Hak minoritas atas 

aktiva besih Rp.241.903.000.000, Selisih transaksi perubahan ekuitas 

Rp.6.777.000.000, selisih kurs atas penjabaran Rp.2.031.000.000. unsur 

pasiva yang tidak mengalami perubahan adalah modal 

sahamRp.507.800.000.000, agio saham Rp.2.640.000.000, Selisih 

transaksi restrukturisasi entitas sepengendalian Rp.36.758.000.000.   
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 Tabel 4.2 merupakan neraca perbandingan periode 20010-2011 untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada periode ini: 

Tabel 4.2 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Neraca Perbandingan (dalam jutaan rupiah) 

31 Desember 2010- 31 Desember 2011 

KETERANGAN 

TAHUN PERUBAHAN 

2010 2011 NAIK TURUN 

AKTIVA LANCAR     

kas da setara kas 1.901.871 2.291.335 389.464   

investasi jangka pendek 5.315  113.871  108.556 

 piutang usaha 1.262.710 1.529.991 267.281   

piutang lain-lain 101.246 105.319 4.073   

persediaan bersih 1.550.828 1.705.189 154.361   

pajak pertambahan nilai 

dibayar dimuka  11.115 20.950 9.835   

aktiva lancar lainnya 198.455 189.465    8.990 

          

Jumlah aktiva lancar 5.031.544 5.956.123 956.607  8.990 

Aktiva Tidak Lancar 

penyertaan saham 48.428  53.707  5.279 

 aktiva pajak tangguhan 34.774 37.532 2.758   

tagihan restitusi pajak 

penghasilan 29.421 28.382   1.039 

aset tetap 1.605.266 1.860.288 255.022   

ativa tidak berwujud 237.557 233.007   4.550 

uang muka pembelian aset 

tetap 8.179  8.078   101 

aktiva tidak lancar lainnya 37.324 97.433 60.109   

Jumlah aktiva tidak lancar 2.000.951 2.318.430 317.479  5.690 

Jumlah aktiva 7.032.496 8.274.554 1.242.058 14.680 
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Lanjutan 

 

        

Keterangan 

Neraca Perubahan 

2010 2011 Naik Turun 

Kewajiban Lancar 

pinjaman jangka pendek 24.290  140.056  115.766 

 hutang bank   

  

  

hutang usaha 488.240  850.398  362.158 

 hutang lain-lain 

 

    

            pihak ketiga    135.477   198,842 63.365   

           pihak berelasi    3.575   3.581 26   

biaya yang masih dibayar 301,962  283.137   18.825 

hutang pajak 192.634 154.286   38.348 

 hutang sewa 308 285   23 

jumlah kewajiban lancar 1.146.489 1.630.588 484.099  57.196 

Kewajiban Tidak Lancar 

kewajiban pajak tangguhan 7.638 9.838 2.200   

hutang jangka panjang         

              hutang obligasi  -       

              hutang sewa 745 364   381 

estimasi gaji karyawan 105.488 117.826 12.338   

Jumlah Kewajiban Tidak 

Lancar 113.872 128.030 14.158  381 

Jumlah Kewajiban 1.260.361 1.758.619 498.258  57.577 

Goodwill Negatif 218  -   218 

Ekuitas 

modal saham 507.800 507.800  0  0 

tambahan modal disetor 4.441 4.441 0 0 

selisih transaksi dengan pihak 

non pengendali (1.278) (3.069) (1.791)   

Selisih transaksi 

restrukturisasi entitas 

sepengendalian (36.758) (36.758)  0 0 

saldo laba      

          telah ditentukan 

penggunaannya 49,447 62.310 12.863   

          belum ditentukan 

penggunaannya 5.531.806 6.345.128 813.322   

modal saham (687.283) (687.283) 0  0 

Pendapatan (beban)              5.647 2.184   2,184 
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Lanjut  

 

Keterangan 

Neraca Perubahan 

2010 2011 Naik Turun 

Laba (Rugi) belum 

direalisasikan (38) 20.064 20.026  

Total ekuitas  5.373.784 6.214.818 841,034 2.184 

kepentingan non-pengendali  398.132 301.116  97.016 

Ekuitas bersih  5.771.917 6.515.935 6.515.935 99.200 

JUMLAH KEWAJIBAN 

DAN EKUITAS 7.032.496 8.274.554 1.242.058 156.995 

 

Dari neraca perbandingan tahun 2010-2011 diatas menunjukan beberapa 

unsur dari kedua sisi baik aktiva maupu pasiva yang mengalami peningkatan, 

penurunan, maupun yang tidak berubah adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva  

Unsur-unsur aktiva yang mengalami kenaikan adalah kas dan setara kas 

Rp.389.464.000.000. investasi jangka pendek Rp.108.556.000.000, 

piutang lain-lain Rp.267.281.000.000, piutang usaha Rp.4.073.000.000, 

persediaan bersih Rp.154.361.000.000, pajak pertambahan nilai dibayar 

dimuka Rp.9.835.000.000, penyertaan saham Rp.5.279.000.000, aktiva 

pajak tangguhan Rp.2.758.000.000, aset tetap Rp.255.022.000.000, aktiva 

tidak lancar lainnya Rp.60.109.000.000. Unsur-unsur  aktiva yang 

mengalami penurunan adalah aktiva lancar lainnya Rp.8.990.000.000, 

tagihan restitusi pajak penghasilan Rp.1.039.000.000, ativa tidak berwujud 

Rp.4.550.000.000, uang muka pembelian aset tetap Rp.101.000.000. 
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2. Pasiva 

Unsur-unsur pasiva yang mengalami kenaikan pinjaman jangka pendek 

Rp.115.766.000.000, hutang usaha Rp.362.158.000.000, pihak ketiga 

Rp.63.365.000.000, pihak berelasi Rp.26.000.000, kewajiban pajak 

tangguhan Rp.2.200.000.000, estimasi gaji karyawan Rp.12.338.000.000, 

selisih transaksi dengan pihak non pengendali Rp.1.791.000.000, telah 

ditentukan penggunaannya Rp.12.863.000.000, belum ditentukan 

penggunaannya Rp.813.322.000.000, Laba belum direalisasikan 

Rp.20.026.000.000. Unsur-unsur yang mengalami penurunan adalah biaya 

yang masih dibayar Rp.18.825.000.000, hutang pajak Rp.38.348.000.000, 

hutang sewa Rp.23.000.000, hutang sewa Rp.381.000.000, Pendapatan 

(beban) Rp.2.184.000.000. Unsur-unsur  pasiva yang tidak mengalami 

perubahan modal saham Rp.507.800.000.000, tambahan modal disetor 

Rp.4.441.000.000, Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendalian 

Rp.36.758.000.000,  modal saham Rp.687.283.000.000. 
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Tabel 4.3 merupakan neraca perbandingan periode 20011-2012 untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada periode ini: 

Tabel 4.3 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Neraca Perbandingan (dalam jutaan rupiah) 

31 Desember 2011-2012 

Keterangan 

Tahun Perubahan 

2011 2012 NAIK TURUN 

Aktiva Lancar 

kas da setara kas 2.291.335 1.859.662   431.673 

piutang usaha 1.529.991 1.805.234 275.243   

piutang lain-lain 105.319 132.920 27.601   

aset keuangan lancar lainnya 114.342 239.187 124.845   

persediaan bersih 1.705.189 2.115.483 410.294   

pajak pertambahan nilai 

dibayar dimuka 
20.950 30.791 9.841   

biaya dibayar dimuka 75.418 96.676 21.258   

aktiva lancar lainnya 151.329 161.752 10.423   

          

Jumlah Aktiva Lancar 5.993.876 6.441.710 447.834 431.673 

Aktiva Tidak Lancar 

Investasi pada entitas 

asosiasi 
53.707 48.951   4.756 

aktiva pajak tangguhan 37.532 56.264 18.732   

tagihan restitusi pajak 

penghasilan 
28.382 26.389   1.993 

aset tetap 1.860.288 2.254.763 394.475   

ativa tidak berwujud 233.007 341.173 108.166   

aktiva tidak lancar lainnya 67.758 248.704 180.946   

Jumlah Aktiva Tidak 

Lancar 
2.280.677 2.976.246 695.569 6.749  

Jumlah Aktiva 8,274,554 9,417,957 1,143,403 438.422  

Kewajiban Lancar 

hutang bank 140.056 204.252 64.196   

hutang usaha         

           pihak ketiga 839.252 793.161   46.091 

           pihak berelasi 11.146 15.703 4.557   
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Lanjutan  

 

Keterangan 

Neraca Perubahan 

2011 2012 Naik Turun 

Hutang lain-lain     

           pihak ketiga 198.842 286.160 87.318   

           pihak berelasi 3.581 4.848 1.267   

beban akrual 263.014 361.916 98.902   

liabilitas imbalan kerja         

           jangka pendek 20.123 29.444 9.321   

hutang pajak 154.286 195.836 41.550   

hutang sewa 285 293 8   

Jumlah Kewajiban Lancar 1.630.588 1.891.617 261.029 46.091  

Kewajiban Tidak Lancar     

kewajiban pajak tangguhan 9.838 10.932 1.094   

hutang jangka panjang         

              hutang sewa 364 78   286 

estimasi gaji karyawan 117.826 143.685 25.859   

Jumlah Kewajiban Tidak 

Lancar 
128.030 154.695 26.665 286  

Goodwill  Negatif - -   

Jumlah Kewajiban 1.758.619 2.046.313 287.694 46.377  

Ekuitas 
    

modal saham 507.800 507.800 0 0 

tambahan modal disetor (32.317) (32.317) 0 0 

selisih transaksi dengan 

pihak non pengendali 
(3.069) (3.069) 0   

laba (rugi)  20.064 14.846   5.218 

saldo laba         

          telah ditentukan 

penggunaannya 
62,310 77.133   14.823 

 

          belum ditentukan 

penggunaannya 
6.345.128 7.173.606  828.478 

 

modal saham (687.283) (687.283) 0  0 

pendapatan (beban) 2.184 3.337 1.153   

 Laba(rugi)belum direalisasi 20.064  18.846    1.218  

Total ekuitas 6.214.818 7.054.054 839.236 6.436  

kepentingan non-pengendali 301.116 317.589 16.473   

Ekuitas bersih 6,515,935 7,371,643 855,708 6.436  

Jumlah Kewajiban Dan 

Ekuitas 
8.274.554 9.417.957 1.143.403 52.813  
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Dari neraca perbandingan tahun 2011-2012 diatas menunjukan beberapa 

unsur dari kedua sisi baik aktiva maupu pasiva yang mengalami peningkatan, 

penurunan, maupun yang tidak berubah adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva 

Unsur-unsur aktiva yang mengalami kenaikan adalah piutang usaha 

Rp.275.243.000.000, piutang lain-lain Rp.27.601.000.000, aset keuangan 

lancar lainnya Rp.124.845.000.000, persediaan bersih 

Rp.410.294.000.000, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka 

Rp.9.841.000.000, biaya dibayar dimuka Rp.21.258.000.000, aktiva lancar 

lainnya Rp.10.423.000.000, aktiva pajak tangguhan Rp.18.732.000.000. 

aset tetap Rp.394.475.000.000, ativa tidak berwujud Rp.108.166.000.000, 

aktiva tidak lancar lainnya Rp.180.946.000.000. Unsur-unsur aktiva yang 

mengalami penurunan kas dan setara kas Rp.431.673.000.000, Investasi 

pada entitas asosiasi Rp.4.756.000.000, tagihan restitusi pajak penghasilan 

Rp.1.993.000.000. 

2. Pasiva 

Unsur-unsur pasiva yang mengalami peningkatan adalah hutang bank 

Rp.64.196.000.000, hutang usaha pihak berelasi Rp.4.557.000.000, hutang 

lain-lain pihak ketiga Rp.87.318.000.000, pihak berelasi 

Rp.1.267.000.000, beban akrual Rp.98.902.000.000, liabilitas imbalan 

kerja  jangka pendek Rp.9.321.000.000, hutang pajak Rp.41.550.000.000, 

hutang sewa Rp.8.000.000, kewajiban pajak tangguhan Rp.1.094.000.000, 
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estimasi gaji karyawan Rp.25.859.000.000, telah ditentukan 

penggunaannya Rp.14.823.000.000, belum ditentukan penggunaannya 

Rp.828.478.000.000, pendapatan (beban) Rp.1.153.000.000, kepentingan 

non pengendali  Rp.16.473.000.000. Unsur-unsur pasiva yang mengalami 

penurunan adalah hutang usaha pihak ketiga Rp.46.091.000.000, hutang 

sewa Rp.286.000.000, laba (rugi) Rp.5.218.000.000, Laba(rugi) belum 

direalisasi Rp.1.218.000.000. Unsur-unsur pasiva yang tidak mengalami 

perubahan yaitu modal saham Rp.507.800.000.000, tambahan modal 

disetor Rp.32.317.000.000, selisih transaksi dengan pihak non pengendali 

Rp.3.069.000.000, modal saham Rp.687.283.000.000. 

4.2.2. Analisis Laporan Perubahan Modal Kerja 

 Analisis terhadap perubahan modal kerja menunjukan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada modal kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-

perubahan tersebut. Pada tabel 4.4 menyajikan perubahan-perubahan pada aktiva 

lancar dan kewajiban lancar pada periode 2008-2009, maka perubahan modal dapat 

diketahui sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

PT.KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

REKAPITULASI MODAL KERJA 

Per 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun  Modal kerja  Keterangan 

2008 2.917.683  

2009 3.127.755 Kenaikan Rp. 210.072 

2010 3.890.781 Kenaikan Rp. 763.026 

2011 4.325.535 Kenaikan Rp. 763.026 

2012 4.811.122 Kenaikan Rp. 224.558 

Sumber : Lampiran 1 

 Berdasarkan laporan perubahan modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk tahun 

2008-2009, dapat diketahui bahwa modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 

2008 sebesar Rp.2.917.683.000.000 , sedangkan modal kerja pada tahun 2009 sebesar 

Rp. 3.127.755.000.000. Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2008 maupun 

2009 bernilai positif. Hal ini menunjukan perusahaan mengalami likuid, yaitu dimana 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban jangka pendeknya. 

PT Kalbe Farma, Tbk dapat menjamin perusahaan dapat melakukan kewajiban jangka 

pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dari laporan perubahan modal kerja 

dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 mengalami kenaikan modal kerja sebesar 

Rp.210.072.000.000. Hal ini disebabkan adanya kenaikan atau penurunan pada aktiva 

lancar dan kewajiban lancar. Pada bagian aktiva lancar yang mengalami peningkatan 

adalah kas da setara kas Rp.240.867.000.000, piutang usaha Rp.268.583.000.000, 
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piutang lain-lain Rp.48.335.000.000, aktiva lancar lainnya Rp.82.947.000.000. 

Unsur-unsur aktiva lancar yang mengalami penurunan  investasi jangka pendek 

Rp.62.152.000.000, persediaan bersih Rp.44.741.000.000. Unsur-unsur kewajiban 

lancar yang mengalami peningkatan adalah pinjaman jangka pendek 

Rp.193.243.000.000, hutang usaha Rp.175.944.000.000, hutang lain-lain 

Rp.27.311.000.000, biaya yang masih dibayar Rp.90.610.000.000, hutang pajak 

Rp.95.281.000.000. Unsur-unsur kewajiban lancar yang mengalami penurunan  

hutang jangka panjang yg jatuh 1 tahun hutang obligasi Rp.258.550.000.000. 

Berdasarkan laporan perubahan modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk tahun 

2010-2011, dapat diketahui bahwa modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 

2010 sebesar Rp.3.890.781.000.000 , sedangkan modal kerja pada tahun 2011 sebesar 

Rp. 4.325.535.000.000. Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2011 

mengalami peningkatan. Peningkatan modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 

2011 yaitu sebesar Rp. 763.026.000.000. Hal ini disebabkan peningkatan total aktiva 

lancar PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2011 yang lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan total kewajiban lancarnya. Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 

2010 maupun 2011 bernilai positif. Hal ini menunjukan perusahaan mengalami 

likuid, yaitu dimana perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban 

jangka pendeknya. PT Kalbe Farma, Tbk dapat menjamin perusahaan dapat 

melakukan kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Pada 

bagian aktiva lancar yang mengalami peningkatan adalah kas dan setara kas 

Rp.389.464.000.000, investasi jangka pendek Rp.108.556.000.000, piutang usaha 
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Rp.267.281.000.000, piutang lain-lain Rp.4.073.000.000, persediaan bersih 

Rp.154.361.000.000, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka Rp.9.835.000.000. 

Unsur-unsur aktiva lancar yang mengalami penurunan adalah aktiva lancar lainnya 

Rp.8.990.000.000. Unsur-unsur kewajiban lancar yang mengalami peningkatan 

adalah pinjaman jangka pendek Rp.115.766.000.000, hutang usaha 

Rp.362.158.000.000, hutang lain-lain pihak ketiga Rp.63.365.000.000, pihak berelasi 

Rp.26.000.000, Unsur-unsur kewajiban lancar yang mengalami penurunan adalah 

biaya yang masih dibayar Rp.18.825.000.000, hutang pajak Rp.38.348.000.000, 

hutang sewa Rp.23.000.000. 

 Berdasarkan laporan perubahan modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk tahun 

2011-2012, dapat diketahui bahwa modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 

2011 sebesar Rp.4.325.535.000.000 , sedangkan modal kerja pada tahun 2012 sebesar 

Rp. 4.550.093.000.000. Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2012 

mengalami peningkatan  yaitu sebesar Rp. 224.558.000.000. Hal ini disebabkan 

peningkatan total aktiva lancar PT Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2012 yang lebih 

besar dibandingkan dengan peningkatan total kewajiban lancarnya. Modal kerja PT 

Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2011 maupun 2012 bernilai positif. Hal ini menunjukan 

perusahaan mengalami likuid, yaitu dimana perusahaan mempunyai kemampuan 

untuk melakukan kewajiban jangka pendeknya. PT Kalbe Farma, Tbk dapat 

menjamin perusahaan dapat melakukan kewajiban jangka pendeknya dengan aset 

lancar yang dimiliki. Pada bagian aktiva lancar yang mengalami peningkatan adalah  

piutang usaha Rp.275.243.000.000, piutang lain-lain Rp.27.601.000.000, aset 
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keuangan lancar lainnya Rp.124.845.000.000, persediaan bersih Rp.410.294.000.000, 

pajak pertambahan nilai dibayar dimuka Rp.9.841.000.000, biaya dibayar dimuka 

Rp.21.258.000.000, aktiva lancar lainnya Rp.10.423.000.000. Unsur-unsur aktiva 

lancar yang mengalami penurunan adalah kas dan setara kas Rp.431.673.000.000. 

Unsur-unsur kewajiban lancar yang mengalami peningkatan adalah hutang bank 

Rp.64.196.000.000, hutang usaha pihak berelasi Rp.4.557.000.000, hutang lain-lain 

pihak ketiga Rp.87.318.000.000, pihak berelasi Rp.1.267.000.000, beban akrual 

Rp.98.902.000.000, liabilitas imbalan kerja jangka pendek Rp.9.321.000.000. Hutang 

pajak Rp.41.550.000.000,  hutang jangka panjang yg jatuh 1 tahun hutang sewa 

Rp.8.000.000.  
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4.2.3. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

 Berikut ini laporan laporan sumber dan penggunaan modal kerja periode 

2008-2012: 

 Tabel 4.5 

PT.KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Per 31 Desember 2008,2009,2010,2011, dan 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun  Sumber         

Modal Kerja 

Penggunaan 

 modal kerja 

Modal Kerja Keterangan 

2008-2009 Rp.1.084.432 Rp.226.828 Rp.1.223.121 Kenaikan 

Rp.857.604 

2010-2011 Rp.1.515.447 Rp.106.768 Rp.1.474.865 Kenaikan 

Rp.1.408.679 

2011-2012 Rp.1.590.199 Rp.935.339 Rp.1.186.624 Kenaikan 

Rp.654.860 

Sumber : Lampiran 2, 3, dan 4 

 Dilihat dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja dapat diketahui pada 

tahun 2008-2009 mengalami kenaikan modal kerja sebesar  Rp. 857.604.000.000. 

Dikarenakan jumlah sumber modal kerja lebih besar dibandingkan dengan 

penggunaan modal kerja. Total sumber modal kerja 1.084.432.000.000 dan 

penggunaan modal kerja sebesar Rp.226.828.000.000  hal ini berpengaruh terhadap 

modal kerja pada tahun 2008-2009. Sumber modal kerja ini berasal dari Piutang lain-

lain yang memiliki hubungan istimewa Rp. 897.000.000, selisih lebih akumulasi Rp. 
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900.000.000, hak minoritas Rp. 241.903, Laba investasi jangka pendek Rp. 

4.751.000.000, selisih kurs Rp. 2..031.000.000, laba belum ditentukan 

penggunaannya Rp. 804.701.000.000. Besarnya sumber modal ini sudah dapat 

menutupi besarnya penggunaan modal kerja untuk periode ini sebesar Rp.  

226.828.000.000. Penggunaan modal kerja periode ini digunakan untuk asset pajak 

tangguhan Rp. 3.709, tagihan restitusi pajak Rp. 8.872, Aset tetap Rp. 

70.781.000.000, Aset tidak berwujud Rp. 178.952.000.000, Uang muka pembelian 

aset tetap Rp. 2.179.000.000, Aset tidak lancar lainya Rp. 6.344.000.000, Kewajiban 

pajak tangguhan Rp. 616.000.000, Hutang sewa Rp. 555.000.000, Imbalan kerja 

karyawan Rp. 8.487.000.000, goodwill negatif Rp.44.000.000, Saldo laba telah 

ditentukan penggunaannya Rp. 7.068.000.000,  Pada periode 2008-2009 ini sumber 

modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja terlihat dari kenaikan Laba yang 

belum ditentukan penggunaannya dari tahun 2008 sebesar Rp. 3.684.440.000 menjadi 

Rp.4.489.141.000.000 pada tahun 2009. Peningkatan hutang sewa tahun 2008 sebesar 

Rp.490.000.000 menjadi Rp.1.045.000.000 pada tahun 2009.  

 Pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp. 

1.408.679.000.000. dikarenakan jumlah sumber modal kerja lebih besar dibandingkan 

dengan penggunaan modal kerja. Total sumber modal kerja Rp. 1.515.447.000.000 

dan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 106.768.000.000  hal ini berpengaruh 

terhadap modal kerja pada tahun 2010-2011. Sumber modal kerja berasal dari 

Penyertaan saham Rp. 5.279.000.000, laba belum ditentukan penggunaannya Rp. 

813.000.000, pendapatan Rp. 3.463.000.000, laba Rp. 20.026.000.000.  Besarnya 



84 
 

 
 

sumber modal ini sudah dapat menutupi besarnya penggunaan modal kerja untuk 

periode ini sebesar Rp. 106.768.000.000, Penggunaan modal kerja periode ini 

digunakan untuk asset pajak tangguhan Rp. 2.758.000.000, tagihan restitusi pajak 

penghasilan Rp. 1.039.000.000, asset tetap Rp. 255.022.000.000, asset tidak 

berwujud Rp. 4.550.000.000, uang muka pembeian asset tetap Rp. 101.000.000, asset 

tidak lancar lainnya Rp. 60.109.000.000, kewajiban pajak tangguhan                       

Rp. 2.200.000.000, utang sewa Rp. 381.000.000, kewajiban imbalan kerja                         

Rp. 12.338.000.000, goodwill negatif Rp. 218.000.000, laba telah ditentukan 

penggunaannya Rp. 12.863.000.000, kepentingan non pengendali                             

Rp. 97.016.000.000. 

 Pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan modal kerja sebesar  

Rp654.860..000.000. dikarenakan jumlah sumber modal kerja lebih besar 

dibandingkan dengan penggunaan modal kerja. Total sumber modal kerja               

Rp. 1.590.199.000.000 dan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 935.339.000.000  

hal ini berpengaruh terhadap modal kerja pada tahun 2011-2012. Dengan peningkatan 

kenaikan modal kerja membuktikan bahwa PT Kalbe Farma, Tbk adalah perusahaan 

yang baik dalam pengelolaan modal kerja. Sumber modal kerja berasal dari investasi 

Rp. 4.756.000.000, laba belum ditentukan penggunaannya Rp. 828.478.000.000, 

Pendapatan Rp. 1.153.000.000, laba Rp.5.218.000.000,  Besarnya sumber modal ini 

sudah dapat menutupi besarnya penggunaan modal kerja untuk periode ini sebesar 

Rp. 935.339.000.000. Penggunaan modal kerja periode ini digunakan untuk asset 

pajak tangguhan Rp. 18.732.000.000, tagihan restitusi Rp. 1.993.000.000, asset tetap 
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 Rp. 394.475.000.000, asset tidak berwujud Rp. 108.166.000.000, asset tidak lancar 

lainnya Rp. 180.946.000.000, kewajiban pajak tangguhan Rp. 1.094.000.000, utang 

sewa Rp. 286.000.000, kewajiban imbalan kerja Rp. 25.859.000.000, laba yang sudah 

ditentukan penggunaannya Rp. 14.823.000.000, kepentingan non pengendali Rp. 

16.473.000.000. 

4.2.4. Laporan Arus Kas 

 Tabel 4.6 menunjukan arus kas perusahaan dalam satu periode. Berikut ini 

laporan arus kas pada periode 2008 

Tabel 4.6 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Laporan Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) 

Per 31 Desember 2008 

 Keterangan  2008 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

penerimaan kas  7.804.970 

pembayaran kas untuk karyawan (4.505.841) 

kas yg dihasilkan dari operasi 3.299.128 

penerimaan restitusi pajak penghasilan 8.049 

pembayaran biaya iklan (1.063.640) 

pembayaran pajak penghasilan (356.142) 

pembayaran beban operasi (1.079.694) 

kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 807.700 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   

hasil penjualan investasi jangka pendek 460.518 

penerimaan penghasilan bunga 56.492 

hasil penjualan aset tetap 10.172 

penempatan pada investasi jangka pendek  (408.425) 

perolehan asset (305.198) 

penerimaan dari aktivitas investasi 215 
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Lanjutan 

 

Keterangan  2008 

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi  (186.224) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   

penerimaan hutang bank 292.853 

penerimaan setoran modal saham minoritas 500.000 

penarikan kembali saham (351.199) 

pembayarahn hutang bank (190.681) 

pembayaran dividen kas   

         Perusahaan (96.707) 

         anak perusahan (26.731) 

pembayaran beban bunga (55.354) 

pembelian kembali obligasi (9.851) 

pembayaran hutang sewa   

         guna usaha (2.526) 

kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (439.699) 

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 

SETARA KAS 181.775 

pengaruh bersih perubahan kurs pada kas 23.675 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.116.346 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.321.797 

    

PENGGUNAAN TAMBAHAN   

aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak 

mempengaruhi kas   

reklasifikasi aset dalam pengerjaan 50.791 

reklasifikasi uang muka aset tetap 3.476 

penambahan aset sewa  275 

 

 Pada laporan arus kas 2008 terdapat kenaikan kas bersih sebesar 

181.775.806.816. kenaikan arus kas tersebut diperoleh dari arus kas bersih yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 807.700.535.344, arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas investasi 1.866.224.944.190, arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas pendanaan 439.699.784.338. 
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Tabel 4.7 menunjukan arus kas perusahaan dalam satu periode. Berikut ini laporan 

arus kas pada periode 2009: 

Tabel 4.7 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Laporan Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) 

Per 31 Desember 2009 

 Keterangan  2009 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

penerimaan kas  9.686.123 

pembayaran kas (5.669.965) 

kas yang dihasilkan dari operasi 4.016.158 

penerimaan restitusi pajak penghasilan 12.928 

pembayaran pajak penghasilan (389.941) 

pembayaran beban operasi (2.275.560) 

kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 1.363.583 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   

hasil penjualan investasi jangka panjang   

penerimaan penghasilan bunga 66.981 

hasil penjualan investasi jangka pendek 149.516 

hasil penjualan aset tetap 20.331 

perolehan aset tetap (277.596) 

penempatan pada investasi jangka pendek (84.443) 

penerimaan uang muka penjualan 1.263 

perolehan saham dari pihak ketiga (522.124) 

penerimaan dari aktivitas investasi 631 

kas bersih 645.440 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   

penerimaan hutang bank 2.429.760 

penerimaan setoran modal saham minoritas 1.036 

penerimaan kembali saham   

pembayaran hutang bank (2.183.910) 

pembayaran dividen kas   

         Perusahaan (117.234) 

         anak perusahan (34.511) 
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Lanjutan  

 

Keterangan  2009 

pembayaran beban bunga (48.150) 

penarikan kembali saham   

       Perusahaan (119.092) 

       anak perusahaan (5.972) 

pembayaran hutang sewa   

       Pembiayaan (741) 

pembayaran obigasi (259.319) 

kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (338.135) 

    

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 380.008 

pengaruh bersih perubahan kurs pada kas (86.958) 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.266.209 

dikurangi saldo akhir periode    

ditambah saldo awal tahun kas 423 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.559.682 

    

PENGGUNAAN TAMBAHAN   

aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi 

kas   

reklasifikasi aset dalam pengerjaan 211,600 

reklasifikasi uang muka aset tetap 4.931 

penambahan aset sewa  1.327 

komposisi kas dan setara kas   

        kas dan setara kas 1.562.664 

        hutang cangkrukan bank (2.981) 

Bersih 1.559.682 

 

 Pada laporan arus kas 2009 terdapat kenaikan kas bersih sebesar 

327.401.540.950. kenaikan arus kas tersebut diperoleh dari arus kas bersih yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 1.363.583.440.601, arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas investasi 645.440.196.892, arus kas bersih yang digunakan 

untuk aktivitas pendanaan 390.741.702.759. 
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Tabel 4.8 menunjukan arus kas perusahaan dalam satu periode. Berikut ini laporan 

arus kas pada periode 2010: 

Tabel 4.8 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Laporan Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) 

Per 31 Desember 2010 

 Keterangan  2010 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

penerimaan kas  11.039 

pembayaran kas (6.637.307) 

kas yang dihasilkan dari operasi   4.402.611 

penerimaan restitusi pajak penghasilan 20.723 

pembayaran pajak penghasilan (435.230) 

pembayaran beban operasi (2.734.197) 

kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 1.253.907 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   

hasil penjualan investasi jangka panjang 115.049 

penerimaan penghasilan bunga 54.977 

hasil penjualan investasi jangka pendek 52,000 

hasil penjualan aset tetap 19.642 

perolehan aset tetap (469.775) 

penempatan pada investasi jangka pendek (4.720) 

penerimaan uang muka penjualan   

perolehan saham dari pihak ketiga   

penerimaan dari aktivitas investasi 692 

kas bersih (232.133) 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   

penerimaan hutang bank 676.112 

penerimaan setoran modal saham minoritas 11.984 

penerimaan kembali saham 3.121 

pembayaran hutang bank (990.657) 

pembayaran dividen kas   

         Perusahaan (234.375) 
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Lanjutan  

 

Keterangan  2010 

anak perusahan (18.729) 

pembayaran beban bunga (20.716) 

penarikan kembali saham   

       Perusahaan   

       anak perusahaan (1.215) 

pembayaran hutang sewa   

       Pembiayaan (192) 

pembayaran obigasi   

kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (574.668) 

    

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 447.106 

pengaruh bersih perubahan kurs pada kas (13.156) 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.559.682 

dikurangi saldo akhir periode  (100.316) 

ditambah saldo awal tahun kas   

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.893.315 

    

PENGGUNAAN TAMBAHAN   

aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi 

kas   

reklasifikasi aset dalam pengerjaan 85.776 

reklasifikasi uang muka aset tetap 4.172 

penambahan aset sewa    

komposisi kas dan setara kas   

        kas dan setara kas 1.901.871 

        hutang cangkrukan bank (8.556) 

Bersih 1.893.315 

 

 Pada laporan arus kas 2010 terdapat kenaikan kas bersih sebesar 

447.106.008.855. kenaikan arus kas tersebut diperoleh dari arus kas bersih yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 1.253.907.863.696, arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas investasi 232.133.807.946, arus kas bersih yang digunakan 

untuk aktivitas pendanaan 574.668.046.895. 
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Tabel 4.9 menunjukan arus kas perusahaan dalam satu periode. Berikut ini laporan 

arus kas pada periode 2011: 

Tabel 4.9 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Laporan Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) 

Per 31 Desember 2011 

Keterangan  2011 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

penerimaan kas dari pelanggan 11.692.691 

pembayaran kas ke pemasok (5.570.600) 

pembayaran kas ke karyawan (1.095.818) 

kas yang dihasilkan dari operasi 5.026.272 

penerimaan restitusi pajak 5.468 

pembayaran pajak penghasilan (424.641) 

pembayaran beban operasi (3.133.604) 

kas neto  1.473.495 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   

penerimaan hasil penjualan aset keuangan lancar 125.000 

penerimaan pendapatan bunga 99.743 

penerimaan hasil penjualan aset tetap 22.069 

perolehan aset tetap (469.105) 

penempatan pada aset keuangan (233.555) 

ekuisisi entitas anak   

perolehan saham entitas dari pihak ketiga (172.978) 

perolehan dari aktivitas investasi (2.127) 

kas neto untuk aktivitas investasi (630.953) 

penerimaan utang bank 579,500 

 

pembayaran deviden kas   

Perusahaan (549.527) 

entitas anak (7.934) 

pembayaran utang bank (463.734) 

pembayaran dana pension   

pembayaran beban bunga (14.586) 
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Lanjutan  

 

Keterangan  2011 

pembayaran utang sewa (414) 

penerimaan setoran modal saham  49.721 

penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya   

kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan (406.975) 

    

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN 

SETARA KAS 435.566 

pengaruh neto (39.181) 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.893.315 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2.289.700 

komposisi kas dan setara kas terdiri dari :   

kas dan setara kas 2.291.335 

Cerukan (1.634) 

Netto 2.289.700 

 

 Pada laporan arus kas 2011 terdapat kenaikan kas bersih sebesar 

2.289.700.859.692. kenaikan arus kas tersebut diperoleh dari arus kas bersih yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 1.473.495.223.306, arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas investasi 630.953.593.118, arus kas bersih yang digunakan 

untuk aktivitas pendanaan 406.975.292.942. 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

Tabel 4.10 menunjukan arus kas perusahaan dalam satu periode. Berikut ini laporan 

arus kas pada periode 2012: 

Tabel 4.10 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Laporan Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) 

Per 31 Desember 2012 

Keterangan  2012 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

penerimaan kas dari pelanggan 14.721.985 

pembayaran kas ke pemasok (8.307.373) 

pembayaran kas ke karyawan (1.192.359) 

kas yang dihasilkan dari operasi 5.222.252 

penerimaan restitusi pajak 20.838 

pembayaran pajak penghasilan (526.395) 

pembayaran beban operasi (3.340.350) 

kas neto  1.376.343 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   

penerimaan hasil penjualan aset keuangan lancar 145.968 

penerimaan pendapatan bunga 74.469 

penerimaan hasil penjualan aset tetap 24.409 

perolehan aset tetap (783.478) 

penempatan pada aset keuangan (270.905) 

ekuisisi entitas anak (98.589) 

perolehan saham entitas dari pihak ketiga   

perolehan dari aktivitas investasi (6.405) 

kas neto untuk aktivitas investasi 914.531 

    

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   

penerimaan utang bank 261.182 

pembayaran deviden kas   

Perusahaan (890.627) 

entitas anak (25.415) 

pembayaran utang bank (229.758) 

pembayaran dana pension (20.373) 

pembayaran beban bunga (17.206) 
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Lanjutan  

 

Keterangan  2012 

pembayaran utang sewa (278) 

penerimaan setoran modal saham    

penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya 1.208 

kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan (921.268) 

    

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN 

SETARA KAS (459.456) 

pengaruh neto 1.229 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 2.289.700 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.829.015 

komposisi kas dan setara kas terdiri dari :   

kas dan setara kas 1.859.662 

Cerukan (30.647) 

Neto 1.829.015 

 

 Pada laporan arus kas 2012 terdapat penurunan  kas bersih sebesar 

459.456.347.007. penurunan arus kas tersebut diperoleh dari arus kas bersih yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar, arus kas  1.376.343.990.025  yang 

digunakan untuk aktivitas investasi 914.531.718.897, arus kas bersih yang digunakan 

untuk aktivitas pendanaan 921.268.618.135. 
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4.2.5. Analisis Kebutuhan Modal Kerja  

 Kebutuhan akan modal kerja didalam perusahaan mempunyai peranan yang 

penting untuk memungkinkan dapat melaksanakan kegiatan operasi sehari-hari, dan 

mengukur besarnya modal kerja yang digunakan untuk menghasilkan laba yang 

optimal. 

Kebutuhan Modal Kerja Tahun 2008/2009 

1. Perputaran kas 

a. Rata-rata kas  =  (Kas 2008) + (Kas 2009)  

                                                     2 

   = 1.321.797.625.299 + 1.562.664.177.408  

2 

   = Rp. 1.442.230.901.353,5 

 

b. Perputaran kas  =   Penjualan Netto 

                                     Kas rata-rata 

   =    9.087.347.669.804 

                                   120.433.276.054,5 

   =    6,3 kali 

c. Lama perputaran =   360 hari 

         6,3 kali 

   =   57 hari 
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2. Perputaran piutang 

a. Rata-rata piutang  =  Piutang usaha 2008 + piutang usaha 2009 

         2 

      =  1.203.940.830.063 + 935.357.382.409 

   2 

      =  Rp. 1.069.649.106.236 

b. Perputaran piutang =  Penjualan Netto 

      Piutang Rata-rata 

    =  9.087.347.669.804 

       1.069.649.106.236 

    =  8,5  kali 

 

c. Lama perputaran  =  360 hari 

         8,5 kali 

    =   42 Hari 

 

3. Lama perputaran modal kerja keseluruhan  

= Lama perputaran kas + lama perputaran piutang 

= 57 Hari + 42 Hari  =  99 Hari 
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4. Kecepatan perputaran modal kerja 

=     360 

Lama Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

=   360  =  3,6 kali 

 99 Hari 

5. Kebutuhan modal kerja 

=  Penjualan Netto 

  Kecepatan perputaran modal kerja 

=  Rp. 9.087.347.669.804 

 3,6 kali 

= Rp. 2.524.263.241.612 

6. Modal kerja yang tersedia 

= Total Aktiva Lancar 2009 – Hutang Lancar 2009 

= Rp.4.701.892.518.076 – Rp. 1.574.137.415.862 

= Rp. 3.127.755.102.214 

7. Kelebihan modal kerja 

= Modal Kerja yang tersedia - Kebutuhan Modal Kerja  

= Rp. 3.127.755.102.214 - Rp. 2.524.263.241.612 

= Rp.   603.491.860.602 
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Kebutuhan Modal Kerja Tahun 2010/2011 

1. Perputaran kas 

a. Rata-rata kas  =  (Kas 2010) + (Kas 2011)  

                                                     2 

   =   Rp. 1.901.871.765.050 + Rp. 2.291.335.810.101 

2 

   = Rp. 2.091.508.261.795 

 

b. Perputaran kas  =   Penjualan Netto 

                                     Kas rata-rata 

   =  Rp. 10.911.860.141.523 

        Rp. 2.091.508.261.795    

   =    5,2  kali 

c. Lama perputaran =   360 hari 

         5,2  kali 

   =   69  Hari 

2. Perputaran piutang 

a. Rata-rata piutang         =  Piutang usaha 2010 + piutang usaha 2011 

                2 

              = Rp. 1.262.710.670.671 +Rp.1.529.991.628.590 

                2 
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     =  Rp. 1.396.351.149.630,5 

b. Perputaran piutang =  Penjualan Netto 

      Piutang Rata-rata 

    = Rp.  10.911.860.141.523 

       Rp. 1.396.351.149.630,5 

    =  7,8  kali 

c. Lama perputaran  =  360 hari 

         7,8  kali 

    =   46 Hari 

3. Lama perputaran modal kerja keseluruhan  

= Lama perputaran kas + lama perputaran piutang 

= 69 Hari + 46 Hari  =  115 Hari 

4. Kecepatan perputaran modal kerja 

=     360 

      Lama Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

=   360  =  3,1 kali 

 115 Hari 
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5. Kebutuhan modal kerja 

=    Penjualan Netto 

   Kecepatan perputaran modal kerja 

=   Rp. 10.911.860.141.523 

  3,1 kali 

=  Rp. 3.519.954.884.362 

6. Modal kerja yang tersedia 

= Total Aktiva Lancar 2011 – Hutang Lancar 2011 

= Rp. 5.956.123.240.307  –  Rp. 1.630.588.528.518 

= Rp. 4.325.534.711.879 

7. kelebihan modal kerja 

= Modal Kerja yang tersedia - Kebutuhan Modal Kerja  

= Rp. 4.325.534.711.879 - Rp. 3.519.954.884.362 

= Rp.  805.579.827.426 
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Kebutuhan Modal Kerja Tahun 2011/2012 

1. Perputaran kas 

a. Rata-rata kas  =  (Kas 2011) + (Kas 2012)  

                                                     2 

   =  Rp.2.291.335.810.101 + Rp.1.859.662.706.073  

2 

   = Rp. 2.059.357.996.349 

 

b. Perputaran kas  =   Penjualan Netto 

                                     Kas rata-rata 

   =    Rp. 13.636.405.178.957 

                                   Rp. 2.059.357.996.349 

   =    6,6  kali 

c. Lama perputaran =   360 hari 

         6,6  kali 

   =   55  hari 

2. Perputaran piutang 

a. Rata-rata piutang  =  Piutang usaha 2011 + piutang usaha 2012 

         2 

      =Rp.1.529.991.628.590 + Rp1.805.234.960.760 

   2 
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      =  Rp. 1.667.613.294.675 

b. Perputaran piutang =  Penjualan Netto 

      Piutang Rata-rata 

    =  Rp. 13.636.405.178.957 

        Rp. 1.667.613.294.675 

    =  8,2  kali 

c. Lama perputaran  =  360 hari 

         8 kali 

    =   44 Hari 

3. Lama perputaran modal kerja keseluruhan  

= Lama perputaran kas + lama perputaran piutang 

= 55 Hari + 44 Hari  =  99 Hari 

4. Kecepatan perputaran modal kerja 

=     360 

Lama Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

=   360  =  3,6  kali 

   99 Hari 

5. Kebutuhan modal kerja 

=   Penjualan Netto 

  Kecepatan perputaran modal kerja 
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=  Rp. 13.636.405.178.957 

  3,6 kali 

= Rp. 3.787.890.327.488 

6. Modal kerja yang tersedia 

= Total Aktiva Lancar 2012 – Hutang Lancar 2012 

= Rp.6.441.710.544.081 – Rp. 1.891.617.853.724 

= Rp. 4.550.092.690.357 

7. Kelebihan modal kerja 

= Modal Kerja yang tersedia - Kebutuhan Modal Kerja  

= Rp. 4.550.092.690.357 - Rp. 3.787.890.327.488  

= Rp. 762.202.362.869 
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Dari perhitungan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

PT. KALBE FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 

Rekapitulasi Kebutuhan Modal Kerja (dalam jutaan rupiah) 

2008/2009, 2010/2011, dan 2011/2012 

Keterangan  2008/2009 2010/2011 2011/2012 

Kecepatan 

Perputaran operasi  

   

Cash Turnover 6,3 kali 5,2 kali 6.6 kali 

Receivable 

Turnover 

8,5 kali 7,8 kali 8,2 kali 

Lamanya 

perputaran operasi 

   

Cash 57 hari 69 hari 55 hari 

Receivable 42 hari 46 hari 44 hari 

Lamanya 

perputaran modal 

kerja keseluruhan 

99 hari 115 hari 99 hari 

Kecepatan 

perputaran modal 

kerja keseluruhan 

3,6 kali 3,1 kali 3,6 kali 

Kebutuhan modal 

kerja 

Rp.2.524.263 Rp.3.519.954 Rp. 3.787.890 

Modal kerja yang 

tersedia 

Rp.3.127.755 Rp.4.325.534 Rp.4.550.092 

Kelebihan modal 

kerja 

Rp.603.491 Rp.805.579 Rp.762.202 

 

 Berdasarkan perhitungan analisis kebutuhan modal kerja tahun 2008/2009 

perusahaan mengalami kelebihan modal kerja sebesar Rp 603.491.000.000 hal ini 

disebabkan karena besarnya besarnya jumlah aktiva lancar perusahaan. Pada periode 

ini perputaran kas yaitu 6,3 kali, lama perputaran adalah 57 hari Sedangkan 
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perputaran piutangnya 8,5 kali, lamanya perputaran yaitu 42 hari. Kecepatan 

perputaran modal kerja keseluruhan yaitu 3,6  kali dan lamanya perputaran modal 

kerja keseluruhan yaitu 99 hari. 

 Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa jika lama perputaran modal kerja 

bersih untuk tahun 2008-2009 adalah 99  hari, maka setiap Rp. 1 yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk kegiatan operasional hari ini maka diharapkan dapat kembali 

dalam bentuk kas pada prerusahaan setelah 99  hari yang akan datang. Selama jangka 

waktu tersebut, Perusahaan harus mengeluarkan uang untuk mendanai kebutuhannya. 

Jika kebutuhan modal kerja berjumlah Rp.2.524.263.241.612 maka perusahaan harus 

mengeluarkan uang sejumalah Rp.701.184.233.781  secara terus menerus selama satu 

kali perputaran modal kerja bersih. 

 Berdasarkan perhitungan analisis kebutuhan modal kerja tahun 2010/2011 

perusahaan mengalami kelebihan modal kerja sebesar Rp.805.579.827.426 hal ini 

disebabkan karena besarnya besarnya jumlah aktiva lancar perusahaan. Pada periode 

ini perputaran kas yaitu 5,2 kali, lama perputaran adalah 69 hari Sedangkan 

perputaran piutangnya 7,8 kali, lamanya perputaran yaitu 46 hari. Kecepatan 

perputaran modal kerja keseluruhan yaitu 3,1 kali dan lamanya perputaran modal 

kerja keseluruhan yaitu 115 hari. 

 Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa jika lama perputaran modal kerja 

bersih untuk tahun 2010-2011 adalah 115 hari, maka setiap Rp. 1 yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk kegiatan operasional hari ini maka diharapkan dapat kembali 
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dalam bentuk kas pada perusahaan setelah 115 hari yang akan datang. Selama jangka 

waktu tersebut, Perusahaan harus mengeluarkan uang untuk mendanai kebutuhannya. 

Jika kebutuhan modal kerja berjumlah Rp.3.519.954.884.362, maka perusahaan harus 

mengeluarkan uang sejumalah Rp.1.135.469.317.536  secara terus menerus selama 

satu kali perputaran modal kerja bersih 

 Berdasarkan perhitungan analisis kebutuhan modal kerja tahun 2011/2012 

perusahaan mengalami kelebihan modal kerja sebesar Rp.762.202 hal ini disebabkan 

karena besarnya besarnya jumlah aktiva lancar perusahaan. Pada periode ini 

perputaran kas yaitu 6,6 kali, lama perputaran adalah 55 hari Sedangkan perputaran 

piutangnya 8,2 kali, lamanya perputaran yaitu 44 hari. Kecepatan perputaran modal 

kerja keseluruhan yaitu 3,6 kali dan lamanya perputaran modal kerja keseluruhan 

yaitu 99 hari. 

 Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa jika lama perputaran modal kerja 

bersih untuk tahun 2011-2012 adalah 99 hari, maka setiap Rp. 1 yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk kegiatan operasional hari ini maka diharapkan dapat kembali 

dalam bentuk kas pada prerusahaan setelah 99 hari yang akan datang. Selama jangka 

waktu tersebut, perusahaan harus mengeluarkan uang untuk mendanai kebutuhannya. 

Jika kebutuhan modal kerja berjumlah Rp.3.787.890.327.488 maka perusahaan harus 

mengeluarkan uang sejumalah Rp.1.052.191.757.635  secara terus menerus selama 

satu kali perputaran modal kerja bersih 
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4.2.6. Analisis Efisiensi Modal Kerja 

 Analisis efisiensi modal kerja merupakan analisis untuk mengetahui mengenai 

ketepatan dan kesesuaian penggunaan modal kerja. Dalam analisis efisiensi, peneliti 

menganalisis data dengan cara Time Series berdasarkan analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja dengan analisis Operating Profit Margin dan Net Profit 

Margin. 

Operating Profit Margin Rasio ini mengambarkan apa yang diterima atas 

setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata Operating Profit Margin = 16,8 % 
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 Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan laba yang diperoleh dari 

pendapatan kegiatan pokok perusahaan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat 

Operating Profit Margin 2008 perusahaan sebesar 14,5%. Ini menjelaskan bahwa 

setiap Rp. 1,- pendapatan menghasilkan laba usaha sebesar Rp.0,145. Pada tahun 

2009 Operating Profit Margin mengalami kenaikan menjadi 17,2 % Ini yang berarti 

dalam setiap Rp. 1,- pendapatan menghasilkan laba usaha sebesar  Rp.0,172. Pada 

tahun 2010 Operating Profit Margin mengalami kenaikan menjadi 17,3% Ini yang 

berarti dalam setiap Rp. 1,- pendapatan menghasilkan laba usaha sebesar Rp.0,173. 

Pada tahun 2011 Operating Profit Margin mengalami kenaikan menjadi 18,2 % Ini 

yang berarti dalam setiap Rp. 1,- pendapatan menghasilkan laba usaha sebesar 

Rp.0,182. Pada tahun 2012 Operating Profit Margin mengalami kenaikan menjadi 

16,9 % Ini yang berarti dalam setiap Rp. 1,- pendapatan menghasilkan laba usaha 

sebesar Rp.0,169.  

Tingkat Operating Profit Margin tersebut sudah mampu mencapai apa yang 

diharapkan perusahaan, yang berarti laba yang diperolh dari pendapatan perusahaan 

relative besar karena perusahaan mampu menekan jumlah biaya usahanya. 

Berdasarkan Operating Profit Margin tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 14,5%, 

17,2%, 17,3 %, 18,2 %, 16,9 %. ini menunjukan bahwa perusahaan sudah 

menggunakan modal kerjanya dengan maksimal dan efisien. Karena Operating Profit 

Margin perusahaan meningkat dari tahun 2008 ke 2011. Sedangkan pada peripde 

2011-2012 Operating Profit Margin perusahaan mengalami penurunan, tetapi 

penurunnanya sangatlah kecil. 
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Net Profit Margin  menunjukan laba bersih dari satu rupiah penjualan atau 

menunjukan seberapa besar penjualan dapat menghasilkan laba bersih dalam satu 

periode. 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata Net Profit Margin  =  11,88% 

Pada tahun 2008 Net Profit Margin  sebesar 8,97 % yang berarti bahwa setiap 

Rp.1 penjualan menghasilkan Rp0,09 laba bersih. Pada tahun 2009 Net Profit Margin  

sebesar 10,2 % yang berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan Rp.0,10 laba 

bersih. Pada tahun 2010 Net Profit Margin  sebesar 13,1 % yang berarti bahwa setiap 

Rp.1 penjualan menghasilkan Rp. 0,13 laba bersih. Pada tahun 2011 Net Profit 
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Margin  sebesar 14,1 % yang berarti bahwa setiap Rp.1 penjualan menghasilkan Rp. 

0,14 laba bersih. Pada tahun 2012 Net Profit Margin  sebesar 13 % yang berarti 

bahwa setiap Rp.1 penjualan menghasilkan Rp.0,13  laba bersih. Rata-rata Net Profit 

Margin  pada periode tersebut adalah 11,88%.  

 Dilihat dari analisis efesiensi modal kerjanya dengan menggunakan metode  

time series perusahaan sudah mampu menggunakan modal kerjanya dengan efektif 

dilihat dari analisis rasio operating Profit Margin dan net Profit Margin. berdasarkan  

operating Profit Margin tahun 208-2012 berturut-turut sebesar  14,5%, 17,2%, 

17,3%, 18,2%, 16,9 %, dapat diketahui bahwa tingkat operating Profit Margin 

perusahaan mengalami kenaikan pada periode 2008-2011 dan mengalami penurunan 

periode 2011-2012 akan tetapi penurunan tersebut tidaklah besar. Ini menunjukan 

bahwa perusahaan sudah menggunakan modal kerjanya dengan efisien. Sedangkan 

Net Profit Margin lima tahun terakhir 2008-2012 secara berturut-turut 8,97%, 10,2%, 

13,1%, 14,1%, 13%. Net Profit Margin mengalami peningkatan dari tahun 2008-

2011. Tetapi pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan, namun keadaan tersebut 

masih dalam kondisi wajar karena perusahaan bisa mempertahankan tingkat Net 

Profit Margin pada kisaran (rata-rata) 11,8%. Jadi perusahaan pada tahun 2008-2012 

telah efisien dalam penggunaan modal kerjanya. 
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